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  هــــــداءإ

  
إىل الذي أنار دريب وحسن ُخلُقي وعلمين أن احلياة معركة املنتصر فيها من كان 

  أيب العزيز...قدويت يف احلياةإىل سالحه العلم واملعرفة، 
يا هدية إىل من غمرتين بنبع حناهنا وعطفها، إىل اليت مل تبخل علي بدعواهتا، إليك 

  إىل أمي الغالية...الرمحان يا منبع احلب  يا حبر احلنان 
  زوجي العزيز مليكإىل ...احلياة فكان سنًدا يل ه إىل من قامست

  إىل من انتظروا حلظة خترجي إخويت وأخوايت وكل عائليت
إىل كل مناضل يف سبيل أن ترفع راية العلم واملعرفة يف ربوع هدا الوطن العزيز، 

  إىل
، إىل من تعلمت معهم كل من رام إىل العيش يف رحاب العلم واالستضاءة بنوره

  معىن احلياة   أخوايت يف اهللا
إىل من زرعوا يف قليب روح العلم والفكر واخللق الرفيع إىل كل أساتذيت على مر 

  السنوات
  جبامعة باتنة املاجستريإىل من ساروا معي يف درب العلم واملعرفة يف دفعة 

  مثرة هدا اجلهد املتواضعأهدي 
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  شكر وتقدير
  

فاحلمد لك ريب حىت ترضى . احلمد هللا الذي وفقين إلمتام هذا العمل املتواضع  
  .ولك احلمد إذا رضيت واحلمد لك بعد الرضى

على األصل منشي واألصل يدفعنا أن نرد الفضل ألصحابه وأن نسدي الشكر     
  .أفادونا ولو بكلمة طيبة ملستحقيه ممن

أستاذي إىل أزف بقلم احترام وتقدير خالص التشكرات أوال وقبل كل شيء       
  .الفاضل املشرف على هذا البحث الدكتور غضبان مربوك

الذي األستاذ عبد املالك رداوي رمز احلب والعطاء إىل أستاذي وزوجي وثانيا إىل  
الشكر والتقدير لك كل ه خالل هذا البحث فمل يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه و دعم

  .عزيزي
ة وعلى رأسـها الـدكتور صـاحل زيـاين     تقدم بالشكر ألعضاء جلنة املناقشكما أ

هـذا  قبوهلم مناقشة وأستاذي الدكتور جنديل وال أنسى الدكتور ناجي عبد النور على 
  .العمل املتواضع فكل الشكر واالحترام لكم أساتذيت

  .ذين قدموا يل يد العون واملساعدة خالل إجناز هذا البحثالوأخريا إىل كل   
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العديد من التحوالت العاملية واإلقليمية واحمللية يف  شهد العقد األخري من القرن العشرين        
جتماعية ومن أهم هذه التحوالت هو انتشار األفكار قتصادية والسياسية واالخمتلف اجملاالت اال

وإجياد آليات جديدة لتفعيل دور هـذا القطـاع يف    إقامة جمتمع مدين وطين وعامليالداعية إىل 
  .حتقيق األهداف التنموية للحكومة يف شىت اجملاالت

وار ومسـئوليات  هتمام البحثي أو األكادميي باجملتمع املدين جاء مواكبا لتطور أدإن اإل        
اجلديدة امللقاة قد طرح اخلطاب العاملي يف التسعينات األدوار واملسئوليات ف .هذا القطاع املهم
الدولـة، اجملتمـع   (الثالث  الفواعلبني  تعاونملدين، وساد اخلطاب مفهوم العلى عاتق اجملتمع ا

قتصادي اسياسي واآلخر  بعضهاوقد أسهمت يف ذلك متغريات عاملية  ،)املدين، القطاع اخلاص
لبـة  اواملط ةالدميقراطيزحفت موجات  -السوفييتحتاد ومع اهنيار اإل-جتماعي، فمن ناحية او

فاعـل   ابدوالذي  الدميقراطيمبشاركة املواطن وكانت تقوية اجملتمع املدين أحد معامل التحول 
حريـة التجـارة   قتصادي حنو ال، ومن ناحية أخرى فإن التحول التحقيق هذا التحول رئيسي

د أدى هو اآلخـر إىل تصـعي  واألخذ بنظم اقتصاديات السوق واالنفتاح على األسواق العاملية 
أدوار اجملتمع املدين وما دعم هذا مؤسسات التمويل العاملية وذلك انطالقا من اقتناعهـا بـأن   

  .قتصاديساهم يف التحول االي فاعل أساسياجملتمع املدين هو 
يـربز دور   ارمسي اسياسي اولقد انعكس ذلك اخلطاب على الدول النامية وشكل خطاب        

العريب بعيدا عن هذه املتغريات واليت امتدت آثارهـا إىل اجملـال   اجملتمع املدين، ومل يكن العامل 
منذ أواخر مثانينيات القرن ف ."اجملتمع املدين"مبوضوع  عمليو األكادميي لكي يربز اهتمام علمي

العشرين برز اجتاه يف دراسة النظم السياسية العربية اختذ من مفهوم اجملتمـع املـدين مـدخال    
جديدا حيث إن له جذوره وامتداداتـه السـابقة يف    يكن هذا املفهومومل للدراسة والتحليل، 

الفكر السياسي والفلسفي الغريب، وكذلك يف اخلربات التارخيية للممارسة السياسية يف الغـرب  
اجلديد هو إحياء املفهوم مع تزايد اإلهتمام به  لكن. بصفة أساسية ويف مناطق أخرى من العامل

تزامن ذلك مع املوجـة  وقد . دايات الربع األخري من القرن العشرينيف التحليل السياسي منذ ب
ات اجملتمع املدين دور مهم يف دفع عمليـة  ل الدميقراطي حيث كان لقوى ومؤسسالثالثة للتحو

ٍأوروبا وآسـيا وأمريكـا    التحول يف العديد من احلاالت وخباصة يف بعض بلدان شرق ووسط
  . الالتينية
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 متابعة وتنفيذ وتفعيـل السياسـة   يفق أصبح للمجتمع املدين دورا بارزا من هذا املنطل        
قتصادية علـى  السائدة بالدولة، وقد صاحب ذلك العديد من اإلصالحات السياسية واال العامة

املستوى الوطين ومن أمهها إقرار التعددية السياسية والتعديالت القانونية اليت صاحبت ذلـك،  
سـامهة  اسة ومتابعة العديد من املؤشرات الفنية اليت متكننا من معرفة موبالتايل كان البد من در
   .العامة اليت تطبقها احلكومة اجلزائرية اجملتمع املدين يف السياسة

هذه الدراسة رصد وحتليل دور اجملتمع املدين يف رسـم وصـنع    تتوىلهذا اإلطار ويف         
    .مهما حيتاج إىل دراسة جادةألنه بات موضوعا  السياسة العامة يف اجلزائر

  :أمهية املوضوع :أوال
السياسة العامة يكتسب أمهية كبرية يف ضوء  رسم إطارإن مناقشة دور اجملتمع املدين يف         

عتبارات العملية تصاعد وزن الـدور  ، فمن ناحية اإلواألكادمييةعتبارات العلمية من اإل جمموعة
مع املدين يف غالبية دول العامل فقد اجتهت مؤسسات اجملتمـع  الواقعي واملأمول ملؤسسات اجملت

املدين يف األلفية اجلديدة إىل التزايد ومع هذا التطور يف احلجم حدث تنوع يف أمناط وأنشـطة  
اجملتمع املدين  إسهامظهور خطاب سياسي جديد يؤكد على قيمة ذلك ف إىل ضاجملتمع املدين، 

العامة، وال شـك يف أن   ةواحلكم الراشد والسياس الدميقراطياء يف عملية التنمية البشرية والبن
ر اجملتمع اخلطاب هو يف شق منه انعكاس واستجابة لتوجهات اخلطاب العاملي بشأن تدعيم دو

  .العامة ةاملدين يف رسم السياس
فإذا كنـا   ،تضيف أبعادا مهمة هلذا املوضوع عتبارات األكادمييةاإلكما أنه توجد بعض        

علمي فإن ذلك يفتح الباب واسعا أمامنا لطـرح منهجيـة   إطار نناقش دور اجملتمع املدين يف 
ضف إىل البعد األكادميي الذي يدخل بنا يف عمق العمليـة  . التقييم العلمي لدور اجملتمع املدين

السياسية ويتساءل عن آليات تأثري اجملتمع املدين على صنع وتنفيذ السياسات العامـة وعلـى   
ـ   املتوافرة هلذه املؤسسات لكي تلعب أدوارا مكانياتاإل  ةأو تعكس مبادرات لتوجيـه السياس

بـني   تعاونوالذي يفتح الباب لتقييم ال العامة ةننسى أمهية منظور السياس أنالعامة، وهذا دون 
اجملتمع املدين والدولة والقطاع اخلاص، كما أنه يكشف عن طبيعة النظام السياسي وديناميات 

  .لية السياسية والقوى املؤثرة فيهالعم
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يف جمال العلوم السياسية ومهـا   هامنيلتقاء بني موضوعني إكما متثل هذه الدراسة نقطة         
  .اجملتمع املدين والسياسيات العامة

  :ملوضوعامربرات اختيار  :نياثا
اتيـة،  لبحث يف هذا املوضوع إىل عدة أسباب موضوعية وأخـرى ذ ليرجع اختياري         

حتوال كميـا   تأن ظاهرة تأسيس اجلمعيات يف اجلزائر قد عرف يفاألسباب املوضوعية  وتتمثل
 .ونوعيا مل يتم حلد اآلن دراسته واجناز حمصلة له وقراءته يف سـياق تشـكل جمتمـع مـدين    

حول الظاهرة اجلمعوية قليلة جدا لذا فـإن إجـراء حمصـلة     أجنزتفالدراسات واألحباث اليت 
وحتليلية لصريورة تأسيس اجلمعيات يف اجلزائر هو عامل يف غاية األمهية ألنه يشـكل   إحصائية

ـ مبوضـوع  احللقة األوىل الضرورية للقيام بأعمال حتليلية معمقة خصوصا فيما يتعلق   ةالسياس
  .العامة يف جلزائر

تعـدى   العامة يف الدول الغربية وحىت بعض الدول العربية قد ةإن احلديث عن السياس        
جمرد التعريف والوصف حيث أصبح احلديث دائرا حول السياسات العامة العاملية بينما نالحظ 

يف اجلزائر وهذا ما يدفعنا إىل البحث يف هذا املوضوع وحماولة قلة الدراسات يف هذا املوضوع 
  .تأصيل نظري له إجياد

اجملتمع املدين الع املعمق مبوضوع فتتمثل أساسا يف الرغبة على اإلط األسباب الذاتيةأما         
العامة و حماولة معاجلة الدور احلقيقي للمجتمع املدين يف صنع السياسـات   ةودوره يف السياس

تأصيل علمي و منهجي هلذا املوضوع و  إىلالعامة و تنفيذيها يف اجلزائر و ذلك بغرض الوصول 
  .تطوير البحث يف مذكرات الحقة

   إشكالية الدراسة :ثالثا
على الرغم من إهتمام احلكومة اجلزائرية بإعادة هيكلة مؤسسات اجملتمع املدين ملواجهـة         

التحديات العاملية واحمللية وتطبيق العديد من اإلصالحات السياسية واإلقتصادية يف هذا الشـأن  
ـ   ليكون لبنة إال أنه ال توجد أساليب علمية متكن هذا القطاع املهم  ع أساسـية فعالـة يف وض

من مسلمة أن اجملتمع املدين متغري ضروري البد منه لكل هذه الدراسة تنطلق والعامة،  السياسة
  :هي اليت تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عليها واإلشكالية ،دميقراطيةممارسة 
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وما ) صنع، تنفيذ، تقييم(العامة يف اجلزائر أثري اجملتمع املدين على السياسةما مدى ت"         
طبيعة وحدود هذا الدور؟ هل هو إحلاقي خدمي أم رعائي؟ وما هي أهم العوائق الـيت  هي 

  " ؟تعترض جناحه وحتد من فاعليته
  .التساؤالت البحثية  

واليت ميكـن مـن    التاليةالتساؤالت خالل من  حتليل ودراسة اإلشكالية السابقةسوف حناول 
وذلك علـى النحـو   العامة يف اجلزائر  تاخالهلا معرفة مدى مشاركة اجملتمع املدين يف السياس

  : التايل
العامة يف اجلزائر بدور ملسامهة اجملتمع املـدين يف هـذه    ةهل تسمح آلية صناعة السياس •

 ؟العامة ملؤسسات اجملتمع املدين ةالسياس واصانعكيف ينظر العملية و
كانة اجملتمع هل طبيعة النظام السياسي اجلزائري وخصوصية تكوينه هي احملدد الفعلي مل •

  املدين وحجم نشاطه وتدخل يف السياسات العامة للبالد؟
العامة  اجملتمع املدين يف إطار السياسة هل كان للتحول الدميقراطي تأثريا على تغري أدوار •

  ؟جبعلها حمصلة التفاعل بني منظماته وباقي الفواعل
   :فرضيات الدراسة  
  :  التايلقد جاءت هذه الفرضيات على النحو ل        
إن تفعيل اجملتمع املدين كمحفز ورافد مهم من روافد تأسيس الدميقراطية و احلكم الراشد  *   

 العامـة  ةبلورة السياسويستدعي أن تضطلع مؤسسات اجملتمع املدين مبهمة املشاركة يف صياغة 
 .وتنفيذها وتقييمها

لبريوقراطية على مؤسسات اجملتمع هيمنة األجهزة ا ،و يف سياق التجربة اجلزائرية ،يالحظ *   
املدين وسجنه يف سياق استراتيجيات حمدودة ال سيما عندما ال يتم احترام ضـوابط العمـل   

  .اجلمعوي وخلطه مع العمل السياسي
تفتقر السياسة العامة للفاعلية ألن احلكومة غري منفتحة وال تسعى إلشراك املواطن وهيئات *    

  .صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامةاجملتمع املدين يف عملية 
  نهاجية املقاربة امل :رابعا
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س الذي حياول دراسة مفهوم اجملتمع املدين دراسة حتليلية ولي: املنهج التحليلي الوظيفي -1 
من خالل تقيم دوره يف السياسـة العامـة   اجملتمع املدين  وصفية، وذلك بالتركيز على وظيفة

  . داخلي واخلارجيوعالقته بالدولة واحمليط ال
وذلك للتعرف على جممل التطورات والتحوالت اليت طرأت على مفهوم  :املنهج التارخيي -2

اجملتمع املدين والسياسات العامة من خالل التعرض ألهم املراحل واحلقب التارخيية املرتبطـة  
بع جذورها بذلك، ومن ناحية أخرى، معرفة أهم التطورات السياسية اليت عرفتها اجلزائر وتت

التارخيية وحماولة تفسريها، حىت نتمكن من حتديد العوامل املؤثرة على اجملتمع املدين وأسـباب  
  .قوته أو ضعفه

هبدف اإلحاطة يقوم هذا املنهج على مجع البيانات املتعلقة بوحدة ما  :منهج دراسة احلالة -3
بني أجزائها والتعمق يف دراسـة  ومعرفة أهم العوامل املؤثرة فيها وحتديد طبيعة العالقات هبا 

وهذا ما ينطبق على املوضوع حمل الدراسة، حيث تنحصر دراستنا بأخذ السياسـة   متغرياهتا،
العامة يف اجلزائر كحالة للدراسة والتحليل وذلك لغرض احلصول علـى أهـم املعلومـات    

لعامة يف اجلزائـر  واحلقائق املتعلقة بالظروف احمليطة بعمليات صنع وتنفيذ وتقييم السياسات ا
عليها لوصف وتفسري العملية السياسية اليت تنشأ بفعل التفاعل القائم بني  االرتكازواليت ميكن 

والتركيز على اجملتمع املدين باعتباره فاعل مـن الفواعـل غـري الرمسيـة يف      خمتلف الفواعل
عامة وهل هو دور السياسات العامة، مع حتديد طبيعة الدور الذي يلعبه يف إطار السياسات ال

    . مؤثر أم ال
وقد استعنا هبذا املقترب لرجوع إىل النصوص القانونيـة والدسـتورية   : املقترب القانوين -4

املتعلقة باجملتمع املدين واحملددة لدوره ووظائفه، هبدف معرفة املساحة املتاحة له ومدى تطـابق  
 .القاعدة القانونية مع الواقع العملي

الذي يتضمن استخدام املنهج و :problem solving approch شكلةامل لح اقتراب -5
العامة ودراسة  دائل املتاحة أمام صانعي السياسةمن جانب وتعظيم الباملشكلة  تحديدلالتحليلي 

دور الدولة كوحدة للتحليل يف صناعة وتنفيذ وتقييم السياسة العامة، وذلك لدراسـة احملـاور   
  .اجلزائر الرئيسية للسياسات العامة يف
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بالتايل يلقي الضوء على ما يسمى قتراب يراعي الفاعلني يف الصنع والتنفيذ واال كما أو هذا    
العامـة يف اجلزائـر    ا على دراسة الفاعلني يف السياسةفهو بذلك يساعدن ".شبكة السياسات" 

مل واملتغريات وتأثريه على تلك السياسات والتعمق يف العواومعرفة مدى مسامهة اجملتمع املدين 
  .بكل ذلكاحمليطة  واإلشكاليات

ومن هذا املنطلق سيتم االعتماد على عدة مفاهيم لدراسة تأثري اجملتمع املدين على السياسة       
مع حتليل املشاكل املرتبطة بعمليات الصنع والتنفيذ والتقييم، هبدف اجلمع بني اجلانـب   ةالعام

يساعد على حتقيق عدة  وعليه فهوتوى القيمي واألخالقي، العلمي يف التحليل باإلضافة إىل احمل
 :أبرزهامزايا 
مراعاة التغري يف دور الدولة وعالقتها باجملتمع املدين ومراعاة التفاعل بـني مؤسسـات    -

  .الدولة من جهة ومنظمات اجملتمع املدين من جهة ثانية
 Structural)(  املنظـور البنيـوي  و) (Functional Paradigm املنظور الوظيفي -6

Paradigm:  يأخذ املنظـور  ويهدف كل من املنظورين إىل إبراز أدوار اجملتمع املدين، حيث
فيربز  املنظور البنيويأما   الوظيفي يف اإلعتبار وظيفة منظمات اجملتمع املدين الرعائية واخلدمية،

 ،تماعي والسياسـي التحول اإلجباعتبارها فاعل أساسي يف عملية دور منظمات اجملتمع املدين 
تجاوز الدور الرعائي واخلدمي إىل الدور التنموي منطلقا من فكرة الـتمكني وتعظـيم   يوهبذا 

  .القدرات
يعترب موضوع اجملتمع املدين من املواضيع اليت حظيت بإهتمام حبثـي   :الدراسةحدود : خامسا

فة عامة، لذا فإن هـذه  وأكادميي من قبل العديد من الباحثني والدارسني اجلزائريني والعرب بص
الدراسة ستقتصر على دراسة جوانب حمددة جتنبا للدخول يف أمور قـد ال ختـدم موضـوعنا    
وحرصا كذلك على الدقة والوضوح، وعليه فقد مت ربط إشكالية اجملتمع املـدين يف اجلزائـر   

طار الزمـاين  مت حتديد اإل كما، ات واملتمثلة يف صنع وتنفيذ وتقييم السياسة العامةمتغريبثالث 
  :وذلك لعدة أسباب أمهها 2009إىل غاية  1989من الفترة املمتدة ما بني 

أن هذه الفترة تعترب مرحلة تفعيل دور اجملتمع املدين يف املشاركة يف برامج التنمية اجملتمعيـة   -
  .الشاملة
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ترسانة أن هذه املرحلة شهدت ارتفاعا كبريا من حيث عدد تنظيمات اجملتمع املدين وظهور  -
 .من القوانني اليت تنظم نشاط وحركة هذه املنظمات

تطور قطاع اجملتمع املدين الذي مل يعد فاعال داخليا بل أصبح شـريكا للـدول يف رسـم     -
 .السياسات العامة العاملية

التارخيية لتطور اجملتمـع   ةإن حتديد اإلطار الزماين هبذه الفترة ال مينعنا من عرض الصريور      
       .   اجلزائري ذلك أن املادة التارخيية تساعدنا يف فهم احلاضر والتنبؤ باملستقبلاملدين

تلك املتعلقة بطبيعة  من أبرز الصعوبات اليت واجهتنا خالل هذه الدراسة :الصعوبات :سادسـا  
تصور مسامهة للمجتمع املدين يف عملية صنع وتنفيذ املوضوع أساسا، باإلضافة إىل عدم سهولة 

ضعف وانعدام االستقاللية، عدم نظـر  : ييم السياسة العامة يف اجلزائر ألسباب عديدة أمههاوتق
 ،ضـف إىل السلطة للمجتمع املدين كشريك حقيقي ، درجة بدائية اجملتمع املدين يف اجلزائـر  
، وضـوع نقص املراجع واألدبيات واملنشورات والوثائق ذات الصلة املباشرة وغري املباشرة بامل

فيما يتعلق مبوضوع السياسة العامة نظرا حلداثة هذا املدخل يف التحليل السياسي وقلة خصوصا 
الدراسات املرتبطة به، كما يعد نقص املعطيات واإلحصائيات وتباينها يف بعض األحيان مشكل 

العامة يف  شاركة اجملتمع املدين يف السياسةصعب من تناول إحصاءات دقيقة فيما يتعلق بنسب م
  .راجلزائ
 بـاملوىل الدراسة باالستعانة  هدفوبالرغم من هذه العقبات وغريها ورغبة منا يف حتقيق       
  .املوفق اهللاو يعد أمرا قائما وجل عز
  تقسيم الدراسة: اسابع
كما مت معاجلة هذه الدراسة وفق خطة منهجية متسلسلة، ابتداء من مقدمة منهجيـة إىل         

  .ثالث فصول كل فصل مقسم إىل مباحثموضوع الدراسة واملقسم إىل 
ومفهوم السياسـة  األدبيات اليت اختذت من مفهوم اجملتمع املدين اهتمت العديد من  ملاو        

 اوتطورمه اوتتبع جذورمه نيمدخال لتحليل ودراسة النظم السياسية مبسألة تعريف املفهومالعامة 
مدارس كربى مثل الليرباليـة واهليغليـة    اللذين عربت عنهماويف الفكريني السياسي والفلسفي 

واملاركسية، فضال عن تتبع تطور األشكال التنظيمية اليت اختـذها اجملتمـع املـدين يف خـربة     
التطرق األول مبسألة لفصل ومن هذا املنطلق فقد اهتم ا ،اجملتمعات الغربية وغريها من اجملتمعات
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سيني الغريب والعريب وذلك من خالل التعرض يف الفكريني السيا اوتطورمه إىل تعريف املفهومني
دراسة مفهوم اجملتمع املدين وذلك من خالل تناول تطور املفهوم يف الفكر إىل  يف املبحث األول

السياسي الغريب مث موقع املفهوم يف الفكر العريب اإلسالمي، لنخلص يف األخري إىل حتديد تعريف 
أما املبحث الثاين فقد تعـرض  . اإلهتمام املتزايد بهللمفهوم تعتمد عليه بقية الدراسة وأسباب 

لثاين مفهوم يف هذه الدراسة وهو مفهوم السياسة العامة وذلك من خالل التطرق إىل تعريـف  
املصطلح والتعرض ألهم عمليات السياسة العامة وخطواهتا املنهجية مث ألهم مؤسسات رسـم  

  .زايد هبا السياسة العامة ويف األخري أسباب اإلهتمام املت
وقد اهتم الفصل الثاين بدراسة وحتليل فعالية مؤسسات اجملتمع املدين ودوره يف السياسة         

تنـاول  لومن ذلك من خالل ثالثة مباحث خصص املبحث األول ) صنع، تنفيذ، تقييم(العامة 
هـي أهـم   أهم املتغريات الدافعة لتصاعد دور اجملتمع املدين يف إطار السياسات العامة ومـا  

العامة،  ةاحملددات والعوامل املؤثرة على اجملتمع املدين واليت جتعله يشارك أو ال يشارك يف السياس
السياسة العامـة وآليـات    صنع وتنفيذ وتقييمأما املبحث الثاين فقد عاجل دور اجملتمع املدين يف 

اجملتمع املدين يف رسم  منظماتإشراك  أمهية، ليتطرق املبحث الثالث إىل ته للتأثري عليهاشاركم
  .ومربرات التعويل عليها السياسات العامة للدول

زائر وحنلل دوره يف إطار لننتقل يف الفصل الثالث واألخري إىل دراسة اجملتمع املدين يف اجل        
، وذلـك مـن    2009إىل غاية  1989العامة وذلك دائما يف الفترة املمتدة ما بني  السياسة

بداية من الصريورة التارخيية لتشكل اجملتمع املدين يف اجلزائر املبحث األول إىل  خالل التطرق يف
مث فترة األحادية وهناية بتحول النظام السياسي وأثر ذلك على تشكل اجملتمع  ةالفترة اإلستعماري

 السياسـة  بلورةاملدين اجلزائري، أما املبحث الثاين فقد تناول موقع مؤسسات اجملتمع املدين يف 
العامة يف اجلزائر وذلك من خالل التطرق إىل اإلطار القانوين املنظم للمجتمع املـدين مث واقـع   
مشاركته يف السياسة العامة للدولة اجلزائرية، أما املبحث الثالث من هذا الفصل فقد تطرق إىل 

العامـة   ياسةاملدين اجلزائري يف رسم الس نقطة يف غاية األمهية واملتمثلة يف آفاق إشراك اجملتمع
اجلزائري يف إطـار  وذلك من خالل التعرض إىل املعوقات اليت حتول دون تفعيل اجملتمع املدين 

السياسات العامة، مث معاجلة الشروط املوضوعية لتفعيل اجملتمع املدين يف رسم السياسة العامـة  
  .وأهم التوصيات املقترحة يف هذا الصدد
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نهجية تناولت أهم اخلالصات واالستنتاجات اليت خلصـنا  لننهي هذه الدراسة خبامتة م        
  . إليها أثناء معاجلتنا للموضوع
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  خطة الدراسة
  ةــمقدم  

  وأسباب اإلهتمام املتزايد هبما اجملتمع املدين والسياسة العامة حول مفهوم:الفصل األول
   االهتمام املتزايد بهوأسباب  مفهوم اجملتمع املدين:املبحث األول      

  مفهوم اجملتمع  املدين يف الفكر الغريب :أوال           
  موقع مفهوم اجملتمع املدين يف الفكر العريب اإلسالمي :ثانيا           
  تعريف اجملتمع املدين و خصائصه :ثالثا           
  ة العامةوربطه بالسياس تزايد اإلهتمام باجملتمع املدين :رابعا           

  وأسباب االهتمام املتزايد هبا مفهوم السياسة العامة :املبحث الثاين       
  تعريف السياسة العامة :أوال           
  عمليات السياسة العامة واخلطوات املنهجية الالزمة هلا :ثانيا           
  مؤسسات رسم السياسة العامة: ثالثا           
  اإلهتمام املتزايد بالسياسة العامة سبابأ :رابعا           

    خالصات واستنتاجات    
  العامة ةلسياسل املراحل املختلفةمشاركة اجملتمع املدين يف :الفصل الثاين

العامة                      اجملتمع املدين يف إطار السياسة املتغريات الدافعة لتصاعد دور :املبحث األول
  يهاوحمددات جناحه يف التأثري عل

                العامـة  السياسـة  إطـار املتغريات الدافعة لتصاعد دور اجملتمـع املـدين يف   : أوال           
  العامة ع املدين يف التأثري على السياسةحمددات جناح اجملتم :ثانيا           

   يهاللتأثري عل همشاركت العامة وآلياتفاعلية اجملتمع املدين يف السياسة  :املبحث الثاين     
  اجملتمع املدين يف السياسة العامة دور :أوال           
  آليات مشاركة اجملتمع املدين للتأثري على السياسة العامة :ثانيا           

 يف إطار السياسة هفاعلية إشراكوجملتمع املدين اعلى  لمربرات التعوي: املبحث الثالث     
  .العامة
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   .جملتمع املديناعلى  لربرات التعويم:أوال           
  .العامة يف إطار السياسة فاعلية إشراك اجملتمع املدين :ثانيا           

  خالصات واستنتاجات 
    يف اجلزائر تطور اجملتمع املدين وإشكالية املشاركة يف السياسة العامة :الثالث الفصل

   مع املدين يف اجلزائرالصريورة التارخيية لتشكل اجملت: املبحث األول     
  يف الفترة اإلستعمارية  :أوال           

  يف الفترة األحادية  :ثانيا            
  حتول النظام السياسي وأثره على إعادة تشكل اجملتمع املدين :ثالثا            

   .عدديةموقع مؤسسات اجملتمع املدين يف بلورة السياسة العامة يف ظل الت: املبحث الثاين     
  زائراإلطار القانوين لعمل اجملتمع املدين يف اجل :أوال            
  واقع مشاركة اجملتمع املدين يف السياسة العامة :ثانيا           

   آفاق إشراك اجملتمع املدين يف اجلزائر: املبحث الثالث     
  معوقات تفعيل اجملتمع املدين :أوال           
  الشروط املوضوعية لتفعيل دور اجملتمع املدين يف السياسة العامة  :ثانيا           

  خالصات واستنتاجات  
    خامتــــة  
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اجتماعية صريورة  استخدامكل وعكس  عدة استخداماتلقد أخذ مفهوم اجملتمع املدين        
 االجتماعيةك تطور تارخيي للنظرية كذلعكس كما  ،معينة مرت هبا اجملتمعات الغربية وسياسية

مر عرب عدة مراحل وكان يف كل مرة يعرب عن  مهذا املفهووهذا ما يؤكد أن تبلور  والسياسية،
  .إفرازات جديدة وحيمل معاين معينة تعرب عن كل مرحلة

إىل الكشف عن الظروف التارخيية الـيت   )مفهوم اجملتمع املدين(يهدف املبحث األول و        
صـلته   الغربيـة ويف  ةوطبيعة عمله يف املمارس مهدت مليالد املفهوم وتطوره يف الفكر الغريب،

دين يف التاريخ العـريب  مفهوم اجملتمع امل دراسة موقعومن جهة ثانية  عنها،استقالله بالدولة ويف 
ـ يف األخري لضبط تعريف للمفهوم وإبراز أهم خصائصه  لننتقل ،اإلسالمي ا يتناسـب مـع   مب

  :إىل ا املبحث وعليه فقد مت تقسيم هذ الفصول املوالية،
  .ريبغيف الفكر المفهوم اجملتمع املدين :أوال  
  .موقع املفهوم يف الفكر اإلسالمي العريب: ثانيا  
  .تعريف اجملتمع املدين وأهم خصائصه: ثالثا  
  .وربطه بالسياسة العامة تزايد اإلهتمام باجملتمع املدين: رابعا  
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  مفهوم اجملتمع  املدين يف الفكر الغريب: أوال
صق أشد االلتصاق باخلربة السياسية والثقافية اجملتمعيـة األوروبيـة   إن اجملتمع املدين ملت        

ومتداخل مع باقي املفاهيم األخرى اليت تشكل هذه اخلربة كاملواطنة، الدميقراطيـة، املسـاواة   
وهي اخلربة اليت تبلورت من خالل جمموعة من التحوالت اليت مـر هبـا   ...والعدل االجتماعي

نتقال من نظريات احلق اإلهلي للملوك إىل العقد االجتماعي، االنتقال اجملتمع األورويب، ومنها اال
امللكية، العمـل،  "من احلكم املطلق إىل التعددية السياسية وإحراز حق املواطنة باحلريات العامة 

وكانت مقتصرة على امللوك، مث االنتقال من مبدأ سيادة األمة حنـو عالقـات   " الرأي واملعتقد
عاقدية حرة، فهذه هي مجلة املنظومة املفاهيمية اليت تشكل اخللفية التارخييـة  اجتماعية طوعية ت

  .ملفهوم اجملتمع املدين بكل تطوراهتا وانقطاعاهتا الداللية
يف صياغة مفهوم  ويف هذا الصدد فإنه ميكن التعرض ألهم املدارس الفكرية اليت سامهت        

  .يف إطار الفكر الغريباجملتمع املدين 
  :اجملتمع املدين يف إطار املدرسة الكالسيكية -1

عرفت الفترة من منتصف القرن الرابع عشر إىل منتصف القرن السادس عشر بداية تبلور        
عـن اجملتمـع    وانفصـاله اجملتمع السياسي متضمنا اجملتمع املدين القائم على العالقات الطوعية 

حركـة اإلصـالح الـديين إىل إنكـار دور     حيث دعت ، الطبيعي املستند إىل التراث الديين
الكنيسة،وكان من نتائج هذه الدعوة تأسيس القطيعة بني الدين والدولة وتراجع الدور السياسي 

يف مقابل بداية تبلور مفاهيم اجملتمـع املـدين واملثـل     والسياسية، االجتماعيةللدين يف احلياة 
  )1(.من سيطرة اجملتمع اإلقطاعيالسياسية والربجوازية وحترير العالقات الرأمسالية 

وقد متكن بعض الفالسفة واملفكرين من تطوير بعض األفكار والتصورات اليت شكلت         
 "نيقوال ميكيافلي"السياق الفكري لتبلور مفهوم اجملتمع املدين، حيث بشر الفيلسوف اإليطايل 

انية، وقد تواكب مـع هـذه   الفردية واملصلحة مها أساس الطبيعة اإلنس هبعصر جديد تكون في
حيث دعـا إىل   "فرنسيس بيكون"التطورات الثورة العلمية اليت أطلقها الفيلسوف االجنليزي 

إقامة منهج علمي جديد يستند إىل الفهم املادي للطبيعة وإىل نزعة شكية فيما يتعلق بكل عمل 

                                                 
 21.،ص)2007مكتبة األجنلو املصرية، :القاهرة( وق اإلنسانقضايا املواطنة وحق:اجملتمع املدين العريب ، علي ليلة )1(
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  )1(.أو تفكري كخطوة أوىل حنو اإلصالح
دين فيما بعد إىل الفلسفة السياسية كتعبري عن وجود عالقة بـني  لتدخل فكرة اجملتمع امل        

قطبني مها اجملتمع والسياسة،وتعترب التجربة التارخيية اليت عاشتها أوربا خالل القـرنني السـابع   
والفلسفية اليت أفرزهتا  عشر والثامن عشر وخاصة يف إجنلترا وفرنسا،باإلضافة إىل البيئة الفكرية

،وكانت والدة املفهوم "اجملتمع املدين"ثابة اإلطار العام الذي احتضن ظهور فكرةفلسفة التنوير مب
املفسرة لنشأة الدولة واليت كانت أبرز  االجتماعييف إطار نظريات العقد  -على وجه التحديد-

ـ إسهامات الفكر السياسي يف تلك الفترة، وقد كانت هذه املرحلـة مرحلـة حت   ل النظـام  ل
وبروز الربجوازية كطبقة جديدة تطمح إلعادة صياغة النظام االجتماعي  اإلقطاعي االجتماعي

  )2(.ولكن باجملتمع نفسه تنبع منه وتصب فيه إرث عائليبترتبط  على أسس غري دينية وال
اليت ظهرت يف هـذه الفتـرة عنـد كـل      االجتماعيهذا وقد كانت نظريات العقد         

جمتمع املواطنني األحرار الذين "تشري إىل  "وسوجون جاك ر"و "لوك جون"و"توماس هوبز"من
  )3(".خيتارون بإرادهتم احلرة شكل وشروط احلكم الذي يعيشون يف ظله

رسالة يف " جون لوكمصطلح اجملتمع املدين ما جاء يف كتاب  استخدامومن أمثلة بداية         
ل منهم عن سـلطة  حيث يؤلف عدد من الناس مجاعة واحدة ،ويتخلى ك...(: "احلكم املدين

نذاك جمتمع سياسـي أو  آينشأ عندنا  ويتنازل عنها للمجتمع، تنفيذ السلطة الطبيعية اليت ختصه
  )4(.)مدين 
من الصراع الالمتناهي الذي يتولد  روجأصل اجملتمع املدين هو ضرورة اخل (:توماس هوبزوقول 

على  أنـه مناسـب    عن قانون حالة الطبيعة ،أي عن حق كل شخص  يف أن يفعل ما يظهره
  )5(.)حلماية نفسه

                                                 
 .23.ص ،نفس املرجع )1(
 فيفري 14 :،مت تصفح املوقع يوم"والدولية االجتماعية املنظومةنشأة مفهوم اجملتمع املدين وتطوره من املفهوم اجملرد إىل " ،برهان غليون )2(

2006.  
http://www.hewaraat.com/forum/archive/index .php/t-145.htm 

  .2007سبتمرب 07:مت تصفح املوقع يوم، "املثقفون العرب والتخريب احلايل ملصطلح اجملتمع املدين"، سعد الدين إبراهيم )3(
http://www.bentalrafedan.com/nesa/makala/madani5.htm 

  .2005 أكتوبر 12:مت تصفح املوقع يوم،"يولوجيا املعاصرةبني الفلسفة السياسية الغربية  والسوس مفهوم اجملتمع املدين"،عمر برنوصي )4(
http://www.amanjordan.org/aman studieds/wmview.php?ArtiD.775 

 .نفس املرجع )5(



18 
 

مذهبا يف القانون والدولة رفض فيه نظريات األصـل اإلهلـي    "توماس هوبز"قدم  لقد        
 مؤكـدا  ألصل جمتمع دنيوي انعكاساكل سلطة مدنية جيب أن تكون  أنإىل وخلص  للدولة،

لصراعات يف القـرن  واقع ا لوكو هوبزيصور كل من رية للسلطة احلاكمة، وبشعلى الطبيعة ال
حرية مطلقة بال قانون أو قـوة ضـاغطة    هوبزالسابع عشر يف إجنلترا حبالة الطبيعة، وهي عند 

 .ولكل فرد احلق يف كل األشياء، ومن مث فحالة الطبيعة حالة حرب كل فرد ضد كـل فـرد  
الـة  يعود ويقول أهنـا ح " بقانون الطبيعة"رغم أنه يرى أن حالة الطبيعة حمكومة  جون لوكو

احلرية التامة واملساواة التامة وكل فرد حاكم مطلق يف شخصه وأمالكه ولكن االستمتاع هبذه 
احلقوق غري يقيين وغري مؤكد، لذلك ختلى الفرد عن حالة الطبيعة واحتد مع البشر للدخول يف 

  .)1(اجملتمع وإقامة احلكومة املدنية للمحافظة على حياته وحريته وملكيته
أسلوبا جديدا إلعادة بناء اجملتمـع   لوكو هوبزاقع حالة الصراع واحلرب حيدد ومن و        

بشكل هنـائي   هوبزاملدين على أساس من العقد أو االتفاق بإرادة األغلبية، ويفضي العقد عند 
ي للملوك ولكن على أساس العقد إىل تأسيس احلكم املطلق، ليس على أساس نظرية احلق اإلهل

 لـوك على إقامة سلطة حاكمة قوية حتمي األفراد، وهو هدف خيتلف عليه  إرادة البشراتفاق و
 لـوك عندما يقيم بالعقد واالتفاق حكم األغلبية املقيد ليحمي حياة األفراد وحقوقهم، ليؤكد 

كفعل تأسيس للمجتمع املدين " حيث يقول عن فعل األغلبية  )2(هبذا مبدأ الدميقراطية يف احلكم
، قوة اجلميـع أو قـوة   الكل بالطبع يقرر وحيدد بقانون الطبيعة بالعقلأو الكومنولث هو فعل 

قانون الطبيعة هو األساس العقالين للمجتمع يف حالة الطبيعة، وهو أيضا  لوكليجعل . )3("الكل
يرى حيث  مبدأ القوةعلى  هوبزيف حني يؤكد . أساس االلتزام بالقانون املدين يف اجملتمع املدين

تسـتند فيـه   وشكل احلكم املطلق  اختذ هو اجملتمع القائم على التعاقد حىت لو اجملتمع املدينأن 
مؤكدا على الرابطة العضوية بني هذا اجملتمع والدولـة   التعاقد واحترامالسلطة إىل قانون العقل 

  )4(.احلارسة له
عية السياسي يف ظل وجود سلطة سياسـية شـر  اجملتمع هو ف لوك اجملتمع املدين عند أما        

                                                 
 .15.،ص)2005مكتبة مدبويل،: القاهرة( اجملتمع املدين عند توماس هوبز وجون لوكفريال حسن خليفة،  )1(
 .16.نفس املرجع،ص )2(
 .27.،صرجعنفس ال )3(
 .25.،ص)2007اهليئة املصرية العامة للكتاب، :القاهرة( قراءة أولية-مفهوم اجملتمع املدين على عبد الصادق، )4(



19 
 

ناجتة عن التعاقد، لكن هذه السلطة ليست صاحبة سيادة مطلقة كما عند هوبز وإمنا هي دولة 
ال ينكر خمالفة القـانون   لوك فجونتتدخل يف حالة خمالفة القانون الطبيعي وفرض التشريعات، 

  .الطبيعي مبفهومه وإمنا ينكر حالة الطبيعة مبفهوم هوبز
عـززت الثـورات السياسـية     تطور مفهوم اجملتمع املدين يف هذه املرحلة من مراحل        

تبلور  نموالعقالنية والعلم والدميقراطية التنوير الربجوازية اليت حققت إجنازات كثرية يف فضاء 
ويف بريطانيا يف النصف الثاين مـن   عشر سابعيف كل من هولندا مطلع القرن الوذلك  املفهوم،

والثورة األملانيـة يف منتصـف    سية يف هناية القرن الثامن عشرالقرن السابع عشر مث الثورة الفرن
ففـي   وهذا كان مبثابة اإلعالن احلقيقي عن ميالد عصر النهضة أو احلداثة، ،القرن التاسع عشر

هذا العصر انتقلت أوروبا الغربية من جمتمع الطبيعة احملكوم بنظرية احلق اإلهلي إىل اجملتمع املدين، 
والثورة العلمية اليت دشنت العالقة بني اإلنسان والعامل من جهة وبني العقـل   جمتمع الدميقراطية

جـون  "يظهر يف هذا السياق التارخيي الفيلسوف الفرنسـي  ل. واملنهج العلمي من جهة أخرى
مل يتميز بأمهية أفكاره الفلسفية النظرية فحسب بـل يف تلـك األفكـار    الذي  "جاك روسو

القية والتربوية اليت طرحها،وكان له دور كبري يف وضـع أسـس   االجتماعية والسياسية واألخ
علـى أن  حياول روسو الربهنة  "االجتماعيالعقد "في كتابه اجملتمع املدين الربجوازي اجلديد ف

أمـام   املطلقـة  املساواةو احلريةضمان يف  يه االجتماعيالوسيلة الوحيدة لتصحيح التفاوت 
احليـاة  نظام اجلمهورية الربجوازي الذي أكد فيه أن "  طرح يف عقده االجتماعي،كما القانون

إىل تشـريعية   ورفض تقسـيم السـلطة   ،لى سيادة الشعب املطلقةجيب أن تقوم عسياسية ال
،وبـذلك  )1(واقترح بدال منها االستفتاء الشعيب العام يف مجيع األمور السياسية اهلامة وتنفيذية،

اء اجملتمع املدين وجعل العقد يؤسس شعبا قائما عنصر املساواة كمكون يف بن روسوفقد أدخل 
  )2(.العامة البد أن تكون عامة أو الشيء رادةفاإل .أو من دوهنم ئهبرؤسا

فصله عن اجملتمع املدين ويعترب "حيافظ على امتداد فالسفة العقد االجتماعي يف  فروسو        
فهم يف وجود قانون الطبيعة وحاالت لكنه خيال )3("اجملتمع املدين والالئكي يشكالن شيئا واحدا

                                                 
مت تصفح املوقع يوم ".التطور التارخيي ملفهوم اجملتمع املدين واألزمة االجتماعية يف بلدان الوطن العريب وآفاق املستقبل: " غازي الصوراين )1(

05/04/2006 .  
www. alhewar. org/ debate /show .art. asp? aid=9489-84K-   

 .31.ص مرجع سابق، علي ليلة ، )2(
 .53.، ص)1997إفريقيا الشرق،: الدار البيضاء(  اجملتمع املدين والنخبة السياسيةحسن قرنفل،  )3(
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الطبيعة كامللكية مثال، فهو يبحث أساسا يف أسباب االختالل الناشئ بـني األفـراد وحيـاول    
إذا فاجملتمع املدين ناشئ أصال رغم التشوهات املوجودة لكنها تشكل أساسا أخالقيـا   ،همعاجلت

كذا التربية اليت حتاول املواءمة وعن طريق اإلصالح الذي مت يف املؤسسات ووطابعا مؤسساتيا، 
   .بني املصاحل الفردية واملصلحة العامة تتكون أفضل األشكال للمجتمع املدين

جيعل من الشعب هو احلاكم وهو الرعية وهو صاحب  روسوإن العقد االجتماعي عند         
بز وإمنا هي أما حالة الطبيعة عنده فهي ليست حالة حرب كما يقول هو. السيادة وهو احملكوم

كتفاء الذايت ويتم االبتعاد عنها نتيجة نشوء مؤسسة إلمع الذات وا محالة حمايدة تتميز باالنسجا
أو ظاهرة امللكية أو احليازة اليت حتتاج إىل مؤسسة امللكية االجتماعية حلمايتـها ومشـروعية   

   )1(.الالمساواة اليت تصاحبها
جتماعي قد اتفقوا يف نظرياهتم على اعتبـار اجملتمـع   فإن فالسفة العقد اال ،ويف األخري        

، )2("اجملتمع املنظم تنظيما سياسيا، أي كل واحد ال متايز فيه يظم اجملتمع والدولة معـا " املدين 
جعل العقـد بـني   فهوبز بينما اختلفوا يف طبيعة العقد ويف أطرافه ويف اجلهة اليت متثل السلطة، 

كل سلطة مدنية هـي مـن   " فكريا يف الفكر الغريب عندما جعل  أفراد اجملتمع وأحدث انقالبا
واعترب اجملتمع املدين حالة سياسية اجتماعية ال إالهية وال طبيعية تقوم  )3("أصل جمتمعي دنيوي

على اإلرادة االجتماعية يف ظهور جسم مصطنع أساسه التعاقد هو الدولة،ليكون مفهوم اجملتمع 
مثرة مصطنعة مليثاق اختياري " اجملتمع السياسي املنظم يف دولة وهو املدين هو مفهوم الدولة أو 
نظرية العقد االجتماعي شـكلها  لوتعيد  جون لوكلتأيت أفكار . )4("حلساب قائم على املنفعة

النظري املتالئم مع جوهر فكرة التعاقد حيث تصبح السلطة ذاهتا طرفا يف العقد االجتماعي هلا 
العقد بني اجملتمع والدولة وركز على ضرورة خضوع  لوكد جعل حقوق وعليها واجبات، لق

سلطة حمدودة للدولة تتمثل يف سن القـوانني وتنفيـذها    لوكالطرفني للقانون كما منح عقد 
. بشكل حمايد ومعترف به اجتماعيا، ومكن من عزل السلطة إذا متردت ضد العقد الذي وقعته

 روسـو مع وأعاد السلطة كاملة إىل اجملتمع، فقد أكد فقد جعل العقد بني أفراد اجملت روسوأما 
                                                 

 .120-112.ص ص ،)2000سات الوحدة العربية ،كز درامر: بريوت (  2. ، ط  اجملتمع املدين دراسة نقدية عزمي بشارة، )1(
دراسات الوحدة مركز : بريوت( اجملتمع املدين دراسة نقدية مع اإلشارة للمجتمع املدين العريبأمحد شكر الصبيحي،  )2(

 . 23.،ص)1998العربية،
 . 18.ص ،)1993 املؤسسة اجلامعية،: بريوت( هوبز فلسفة علم الدينمترمجا،  أسامة احلاج، )3(
  .53.ص ،)1997منشورات احتاد الكتاب العرب،: دمشق( اجملتمع املدين والدولة السياسية يف الوطن العريبتوفيق املديين،  )4(
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ففـي   ،إن السيادة ال تقبل أن تكون موضوع تفويض:" عند حديثه عن السيادة على خاصيتني
أن السـيادة ال تقبـل    :اإلمكان أن تنتقل من جهة أخرى ولكن اإلرادة ذاهتا ال تنتقل، والثانية

يفضي إىل ظهور دولـة ذات سـلطة    هوبزعند  ، فإذا كان التعاقد االجتماعي)1(..."التجزئة
مطلقة نتيجة ختلي كل فرد عن حريته كاملة للحاكم، فإن العقد االجتماعي الـذي جيـب أن   

يتخلى فيه كل فرد عن كامل حريته للمجتمع ليعوض حبرية مدنية بـدال   روسويكون حسب 
" فالتعاقد عنـده   .الطبيعي املتبادل بدال عن االستقالل دمن احلرية الطبيعية، وليعوض باالعتما

السيادة للشـعب  " ، فتصبح )2("عملية تغييب لإلنسان الطبيعي ليظهر اإلنسان املدين أو املواطن
سيادة مطلقة تستند إىل اإلرادة العامة وهي إرادة اجملتمع وليست جمموع اإلرادات، أما احلكومة 

   )3("ا متليه إرادة الشعبفهي جمرد وسيط لسلطات مفوضة ميكن سحبها وتعديلها وفقا مل
فيما يتعلـق مبسـألة   قيما ومما سبق خنلص إىل أن نظريات العقد االجتماعي قد أفرزت         

  :العالقة  بني اجملتمع املدين والسلطة السياسية نذكر منها
حبيث أن مفهوم اجملتمع املدين وفقا هلذه النظريات يـدل علـى    :قيمة الدولة ذات السيادة -

 وأفرزوحد بني األفراد  اجتماعيت اليت جتاوزت حالة الطبيعية واليت تأسست وفقا لعقد اجملتمعا
  .اجملتمع هبا اعترفيتم بلوغها إال إذا  ال هذه األخريةوسيادة  الدولة،

على االلتزام مبقتضيات العقد الضرورية لتأسـيس   هقيمة اجملتمع املتضامن املتميز بقدرة أفراد -
  .اجلماعة املدنية

مكـان فيـه    العقد االجتمـاعي ال  اتنظريملعظم فاجملتمع املدين وفقا  قيمة الفرد املواطن، -
  .بل هو جمتمع األفراد األحرار املتساوين، التبعية للمراتب االجتماعية والسيطرة أو

  ):املاركسي/الليربايل(اجملتمع املدين يف الفكر الغريب احلديث -2
عد أن أغرقت السلطة الدينية واحلكم اإلقطـاعي اجملتمـع   دخلت أوروبا عصر التنوير ب        

األورويب ونقلت الثورة الصناعية اجملتمع من منط العالقات احلرفية واإلقطاعية إىل جمتمـع فيـه   
طبقتان أحدمها تعمل واألخرى متلك رأس املال، وبدأ التعارض يتضح بـني مصـاحل العمـال    

صادي ظهور حق امللكية اخلاصة وهو ما دفع كل وأصحاب املصانع، وارتبط هبذا الوضع االقت
                                                 

 .20.أمحد شكر الصبيحي، مرجع سابق، ص )1(
 .58.توفيق املديين، مرجع سابق، ص )2(
 .112.عزمي بشارة، مرجع سابق، ص )3(
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  .اخلاصة مجمموعة إىل تأسيس روابط واحتادات للدفاع عن حقوقهم ومصاحله
كل هذه التحوالت طرحت قضايا وإشكاالت على مفكري وفالسفة القرن التاسـع عشـر،   

ـ "مث" جورج فريديريك هيغـل "وكان اإلسهام األكرب يف هذا اجملال للفيلسوف األملاين ارل ك
  ".ماركس

" حيتل اجملتمع املدين مكانا وسطا بني األسرة والدولة وهو يعـين عنـده    هليغلفبالنسبة         
اليت تنظم عالقات الناس فيما بينهم، وتضـمن تعـاوهنم    ةجمموع الروابط القانونية واالقتصادي

عن الدولـة،   ، لكن ذلك ال يعين أنه كيان مستقل متاما"واعتمادهم بعضهم على البعض اآلخر
فهو متكون من أفراد ال يرون غري مصاحلهم اخلاصة ويسعون إىل حتقيق حاجاهتم املادية وهو ما 

  .لضبط مجوح اجملتمع املدين )1(يستدعي املراقبة الدائمة من طرف الدولة
أكـرب جتـد    صـريورة فاجملتمع املدين ليس سوى خلطة من  هيغلحسبما ذهب إليه و        

ولن جيد ذلك اجملتمع مضمونه إال يف الدولة اليت جتسد ماهو  ئي يف الدولة ذاهتا،جتسيدها  النها
يعـد   اهليغلـي وبذلك فإن ظهور اجملتمع املدين وتبلوره يف التصور  أي احلرية والقانون، مطلق

  )2(.تبلور وقيام  الدولة اجتاهخطوة يف 
قومية تضع الدولة فـوق   هذه سببا يف نشأة حركات وفلسفات هيغلوقد كانت نظرة         

  .اجملتمع املدين وتضفي صفة سلبية على املفهوم يف مقابل تقديس متزايد ملفهوم الدولة
اجملتمع املدين مرادفا ملفهوم البنية واعترب من فلسفة هيغل  انطلقفقد  كارل ماركسأما         

واإلنتاجي، ومن هنـا   صادياالقتوذلك ألنه ميثل القاعدة املادية للدولة على املستوى  التحتية،
إن حتليل التركيب البنيوي للمجتمع املدين يلـتمس يف  (املتكررة  كارل ماركسجاءت مقولة 

كما أن مفهوم اجملتمع املدين املاركسي يقصد به اجملتمـع الربجـوازي   ، )3()السياسي االقتصاد
خترج الدولة واع الطبقي ، املتميز بالتناقضات بني املصاحل املادية ملكوناته وهذا ما سيخلق الصر

وهلذا فاجملتمع املدين هو أوسع وأمشل من  .الطبقات على مقدرات اجملتمع ككل سيطرة إحدىب
الدولة يف مرحلة من تاريخ الصراع، وهو الذي يؤدي كذلك إىل تالشيها يف هناية الصراع عند 

                                                 
 .22.ص  ،)2000مركز دراسات الوحدة العربية، :بريوت( تمع املدين يف الوطن العريبمستقبل اجمل أمحد شكر الصبيحي، )1(
 .32.ص مرجع ،سابق، علي ليلة، )2(
الثقافة ،"مذكرة إضافية عن مفهوم اجملتمع املدين وميادينه :حول مصطلح اجملتمع املدين"،مترمجا، عدنان جرجس )3(

 .38.ص):2001(107العاملية
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 نـدثار إمع املـدين مـع   خلق اجملتمع الشيوعي املتجانس ،مما يؤدي إىل زوال احلاجة إىل اجملت
  )1(.الدولة

فهو من الذين قدموا متييزا واضـحا  "  أدم مسيث "أما يف ما يتعلق باإلقتصادي الشهري         
بني اجملتمع املدين والدولة خالل القرن الثامن عشر، حيث نظر إىل اجملتمع املدين باعتباره الساحة 

عاقد والتبادل بصورة مستقلة عن اجملال السياسي، الثروة والت جاليت جيري فيها تقسيم العمل وإنتا
بل إنه احملدد هلذا األخري، على هذا األساس جند أن اجملتمع املدين يسبق الدولـة مـن الناحيـة    
املنطقية والتارخيية، وعلى هذا األساس يستند اجملتمع املدين إىل آليات السوق الطبيعية واملنظمة، 

  .تقع بني الفرد والدولة وحتد من سلطان األخريةأو إىل التنظيمات الوسيطة اليت 
اجملتمع املدين احليز الذي يتم فيه نسج العالقة املتبادلة بني األفراد، وأن هذا  مسيثويعترب         

احليز ليس حمايدا أخالقيا أو نامجا عن تلقائية أو صدفة التقاء األعمال الفردية بـل هـو حيـز    
 وأدم مسيـث تبادل، وإىل جانب احليز اخلاص هناك احليز العام، أخالقي مبين على اإلعتراف امل

يوسع حدود احليز اخلاص عندما يتحدث عن يد السوق اخلفية يف سياق معارضته لتدخل الدولة 
من املنفعة الفردية لكل فاعل فرد ينظم املصـلحة   نطالقااليف شؤون االقتصاد، ألنه يعتقد أن 

جتماعية اليت من شأهنا حتويل أو العديد من املؤسسات اال مسيثولذلك يقترح . العامة يف النهاية
  .)2(ترمجة املصلحة الذاتية الفردية إىل حيز عام

هو اجملتمع األرستقراطي املؤسس علـى طـابع    أدم مسيثوهكذا فاجملتمع املدين عند         
فصل الدوافع الذاتية قيمي، حيكمه قانون حيمي احلرية الفردية وحرية التبادل والتعاقد دون أن تن

  .لألفراد عن دوافعهم األخالقية االجتماعية
بداية مرحلة فصل اجملتمع املدين عـن الدولـة   "  أدم فرغسون" كما تشكل مسامهة         

وكيفية محايته من سيطرة النظام السياسي بعدما كان يشكل يف نظر العقد االجتمـاعي كـال   
عن كيفية محاية اجملتمع  "مقالة يف اجملتمع املدين"  كتابهفرق بينهما، فقد تساءل يف متكامال وال

السياسي، واإلجابة من خالل خلق تنظيمات اجملتمـع املـدين    ماملدين لنفسه من عسكرة النظا
  .الطوعية املستقلة وهبذا حيافظ اجملتمع املدين على روحه املدنية وخيفف من سلطان الدولة

                                                 
 .36.ص ،سابق مرجع علي ليلة، )1(
 .98-97.ص ص ،، مرجع سابقعزمي بشارة  )2(
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ملدين هو ذلك اجملتمع احملكوم بقوانني تسمح باملشاركة فإن اجملتمع ا فرغسونوحسب         
 تالفعالة للمواطنني يف حياهتم العامة، وهذا يتجسد يف تعدد اجلمعيـات يف خمتلـف اجملـاال   

وسع جمال اجملتمع املـدين يف جانبـه    فرغسونوهبذا يكون . كمحتوى شامل للمجتمع املدين
ومحاية حقوقهم، وهذا ما يؤدي إىل توسـيع   املؤسسي األمر الذي يسمح بتنظيم نشاط األفراد

جانب املشاركة اجلماعية املنظمة لألفراد داخل الدولة وبالتايل محاية اجملتمع املدين من تسـلط  
  .)1(النظام السياسي

هو ذلك اجملتمع الـذي تتـوزع فيـه     أدم فرغسونويف األخري فإن اجملتمع املدين عند         
عية وهو جمتمع منفصل عن الدولة وسابق هلا، وحتظى فيه القيم جتماالسلطة حسب املراتب اال
  .)2(واألخالق بوظيفة عقالنية

الصراع الثوري ويف سياق إعادة بناء اإلستراتيجية الثورية يف جمتمعات  احتدامويف إطار         
ـ  "أنطونيو غرامشي "ظهر املفكر اإليطايل با الصناعية،وأور أثريا الذي يعد من أكرب املفكرين ت

قـام  وعلى الرغم من أن غرامشي مفكر ماركسي خالص غري أنـه   على مفهوم اجملتمع املدين،
ـ  بنقل املفهوم إىل جمال البنية الفوقية ومماثلته باحلقل السياسي واأليديولوجي،  لفهو يعطي احلق

 قتصاديةااليديولوجي قيمة حمورية يف البنية االجتماعية وينظر إليه كوسيط أساسي بني البنية ألا
وبني احلقـل السياسـي    ،جهة من] عالقات امللكية اخلاصة+عالقات التبادل والتداول[القائمة

يف أحـد   غرامشييقول  )3(من جهة ثانية) دولة الربوليتاريا( كأفق لبناء دولة من طراز جديد
 ما نستطيع أن نفعله حىت هذه اللحظة، هو تثبيت مستويني:" النصوص اهلامة من دفاتر السجن

فوقيني أساسيني، األول ميكن أن يدعى اجملتمع املدين الذي هو جمموع التنظيمات اليت تسـمى  
هذان املستويان ينطويان من جهـة أوىل علـى   .والثاين هو اجملتمع السياسي أو الدولة) خاصة(

،ومن جهة ثانيـة متـارس    عوظيفة اهليمنة حيث إن الطبقة املسيطرة متارس سيطرهتا على اجملتم

                                                 
يف التنظيمات اإلدارية  ماجستريرسالة ( "دراسة يف اخللفيات والتفاعالت واألبعاد: ظاهرة اجملتمع املدين يف اجلزائر" مليكة بوجيت، )1(

  .25.ص ،)1997،ئراجامعة اجلز قسم العلوم السياسية، والسياسية،
)2( ( Paris : PUF/1èvithan, 1992) ,  Essai sur l'histoire de la sociètè civileson , Adam Fergui   

p.15. 
  2005 أكتوبر 12 :مت تصفح املوقع يوم ،"عودة املفهوم:اجملتمع املدين" نايف سلوم، )3(

http://www.mowaten.org/pivot/civil-society/6-04/ civil-society.11htm  
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    )1("يمنة املباشرة أو دور احلكم من خالل الدولة أو احلكومة الشرعيةاهل
إنتاج مفهوم اجملتمع املدين وهو يؤسس مفاهيمه حول اهليمنة املدنية  غرامشيلقد أعاد         

ان نوالسيطرة يف حماولة إلعادة بناء إستراتيجية الثورة الشيوعية حبيث رأى أن هناك جمالني يضم
جمال الدولة وفيه تتحقق  السيطرة املباشرة،وجمال اجملتمع املدين وفيه :ازية ونظامهاسيطرة الربجو

  .تتحقق الوظيفة الثانية وهي اهليمنة اإليديولوجية والثقافية
يعين اجملتمع يف كليتـه أي النقابـات    غرامشيوهكذا خنلص إىل أن اجملتمع املدين عند         

وهو نقيض اجملتمع السياسي ولكنه وثيق  والثقافية، تماعيةاالجواملدارس والكنيسة واملؤسسات 
تنظري  اهتمفالعمل يف إطار اجملتمع املدين هو جزء من العمل يف إطار الدولة،كما  .الصلة بالدولة
وانطالقا من التساؤل عن العوامـل الـيت   . للمجتمع املدين االقتصاديةباجلوانب غري  غرامشي

إستراتيجية ثوريـة   غرامشييبين  على السلطة االستيالءيا على ساعدت الطبقة العمالية يف روس
 الثورة يف روسيا سـنة  انتصاريعود سبب  ":يكون اجملتمع املدين ساحتها الرئيسية حيث يقول

 هناك تقريبا، مقابل هالمية وضعف اجملتمع املـدين  شيءإىل أن الدولة كانت متثل كل  1917
 "ويضـيف  " ضي السيطرة على اجملتمع السياسي فقـط من مث كانت السيطرة على الدولة تقتو

بينما جند الدولة يف الغرب متالمحة مع اجملتمع املدين الذي يقوم مبراقبتها و محايتـها يف نفـس   
إستراتيجية حتقيق الثورة و الوصول إىل السلطة ينبغي تطويرها و تغيريها أن الوقت،و هذا يعين 

األوروبية الرأمسالية، حبيث ستقوم هـذه اإلسـتراتيجية   مبا ينسجم و األوضاع اجلديدة للدولة 
املثقف العضوي  استخدامأساسا على اهليمنة اإليديولوجية على مكونات اجملتمع املدين بواسطة 

احلزب واملدرسـة والكنيسـة   إلنتاج رأمسال رمزي مضاد، مستعينا يف ذلك مبؤسسة النقابة و
السيطرة على اجملتمع  السياسـي   لسهتسنجاح، فإهنا هذه اهليمنة إذا ما كتب هلا ال...اإلعالمو
     )2(."بالتايل على الدولةو

، "الدميقراطيـة يف أمريكـا  "فقد نظر للمفهوم يف كتابه  "دي توكفيل ألكسيس "أما        
حيث حاول أن يلقي الضوء على العدد الكبري من اجلمعيات وعلى أمهية األدوار اليت تقوم هبـا  

  .داخل اجملتمع
املصلحة العامـة   باسمأن الدفاع عن الدولة اليت حتكم اجملتمع املدين  دي توكفيليرى و        

                                                 
  .17.ص  ،1999، مارس، عامل الفكر، "إعادة االعتبار ملفهوم اجملتمع املدين" حالوة،كرمي أبو عبد ال )1(
 .مرجع سابق عمر برنوصي، )2(
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يؤدي إىل تطور خطري حنو االستبدادية، لذلك على اجلمعيات أن تشغل كل الفضاءات احملتملة 
تلفـة    عنده هو املشاركة الطوعية لألفراد األحرار داخل الدوائر املخاملدينيف اجملتمع، فاجملتمع 

فهو عماد أساسي لتعليم  ،لتنظيمات اجملتمع حبيث تقلل طغيان الدولة على تلك الروح الطوعية
    )1(.هو العني الفاحصة و املستقلة للمجتمعوالدميقراطية واملواطنة 

وهكذا فقد قدمت القرون السابقة إسهامات واضحة ساعدت على تبلور مفهوم اجملتمع         
شكل من جمموعة من التنظيمات اليت ينتظم و يتفاعل يف إطارها البشر بصورة يت باعتبارهاملدين 

طبيعة احلياة يف اجملتمع املدين ختتلف عن طبيعة احلياة يف كل من اجملتمع الطبيعي  كما أنإرادية، 
ويف هذا الصدد  .للمجتمع املدين فضاءه اخلاص املتميز واملنفصل عن الدولةو اجملتمع السياسي،و

  :جلدول التايل أهم املفكرين ونظرهتم للمجتمع املدين وعالقته بالدولةيلخص ا
  

  نظرته للمجتمع املدين وعالقته بالدولة  املفكر
هو ذلك اجملتمع القائم على التعاقد حىت لو اختذ شكل احلكم املطلق، وتستند فيه   توماس هوبز

العضوية بني اجملتمع السلطة إىل قانون العقل واحترام التعاقد، مؤكدا على الرابطة 
  .املدين والدولة احلارسة له

اجملتمع املدين هو اجملتمع السياسي يف ظل وجود سلطة سياسية شرعية ناجتة عـن    جون لوك
التعاقد، لكن هذه السلطة ليست صاحبة سيادة مطلقة وإمنا هي دولة تتدخل يف 

  .طة التشريعيةحالة خمالفة القانون الطبيعي وفرض التشريعات اليت تسنها السل
ــاك  ــون ج ج

  روسو
هو اجملتمع املنظم سياسيا مع ضمان سيادة الشعب املطلقة اليت تستند إىل اإلرادة 
العامة وهي إرادة اجملتمع، أما احلكومة فهي جمرد وسيط لسلطات مفوضة ميكن 
سحبها وتعديلها وفقا ملا متليه إرادة الشعب، وقد أدخل روسو مبدأ املساواة إىل 

  .جملتمع املدين وجعل الدميقراطية جزءا ال يتجزأ منهمفهوم ا
جـــــورج 
 فريديريك هيغل

ال " يتميز اجملتمع املدين عن الدولة بكونه جمتمعا ومؤسسة تقوم علـى التعاقـد   
فالدولة هي األصل واجلـوهر  " ينشىء التعاقد عند هيغل دولة وإمنا جمتمعا مدنيا
له ومراقبة وأساس وجوده، ويتكون  وهي وسيلة حتقيق اجملتمع املدين وهي سابقة

اجملتمع املدين من النقابات والشركات واجلمعيات والطبقات االجتماعية والقوى 

                                                 
 )2007دار الفكر اجلامعي،:سكندريةاإل( دور القضاء اإلداري والدستوري يف إرساء مؤسسات اجملتمع املدين حممد إبراهيم خريي الوكيل، )1(
 .79.ص ،
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 .ةالسياسي
اعترب اجملتمع املدين األساس الواقعي للدولة وقد شخصه يف جممـوع العالقـات     كارل ماركس

عدة الـيت حتـدد   املادية ألفراد يف مرحلة حمددة من مراحل تطور اإلنتاج أو القا
طبيعة البنية الفوقية مبا فيها من دولة ونظم وحضارة ومعتقدات فاجملتمع املـدين  
عنده هو جمال للصراع الطبقي وهو يشكل كل احلياة االجتماعية قبـل نشـوء   

  .الدولة
هو اجملتمع الذي ينتج الثروة وحيكمه القانون الذي حيمي احلرية الفردية وحريـة    آدم مسيث

ون أن تنفصل الدوافع الذاتية لألفراد عن دوافعهم األخالقية االجتماعية، التبادل د
  . فاجملتمع املدين هو اجملتمع االرستقراطي املؤسس على طابع قيمي

اجملتمع املدين هو اجملتمع األرستقراطي الذي تتوزع فيه السلطة حسب املراتـب    آدم فرغسون
بق هلا حتظى فيه القيم واألخالق منفصل عن الدولة وسا عاالجتماعية، وهو جمتم

  .بوظيفة عقالنية
حيتوي اجملتمع املدين على العالقات الثقافية اإليديولوجية ويظم النشاط الروحـي    غرامشي

العقلي، كما أنه اللحظة اإلجيابية الفعالة يف التطور التارخيي وليس الدولة كمـا  
ديولوجي الذي ال خيضـع  ورد عند هيغل، فاجملتمع املدين هو فضاء للتنافس اإلي

  . لسلطة الدولة
ــيس دي  ألكس

  توكفيل
اجملتمع "و " اجلمهورية الدميقراطية" يعترب دي توكفيل من دعاة الفصل بني الدولة 

وأوضح إن اجملتمع املدين هو تلك السلسلة الآلمتناهية مـن اجلمعيـات   " املدين
وهو صانع الوضـعية   والنوادي اليت ينظم  إليها املواطنون بكل عفوية وطواعية،

والفكرية للشعب وهو عني اجملتمع الفاحصة واملستقلة وهو الضـرورة   ةاألخالقي
  الالزمة لتقوية الثورة الدميقراطية، وهو صمام أمان هلا ضد استبداد الدولة

  أهم املفكرين ونظرهتم للمجتمع املدين وعالقته بالدولة) 01(اجلدول رقم 
  

  :الغريب املعاصر اجملتمع املدين يف الفكر -3
هناية احلرب العاملية الثانية غاب وتوارى مفهوم اجملتمع املدين طوال مرحلة احلـرب  مع         

، ليعود املفهوم للظهـور يف العقـود   االشتراكيةحىت اهنيار منظومة البلدان  امتدتالباردة اليت 
يف الفكـر السياسـي    األخرية من القرن العشرين، و يرجع الفضل إىل إعادة إحياء املفهـوم 

ات يبالكتابـة عنـه يف السـبعين    بدءواواالجتماعي احلديث إىل مفكري أوربا الشرقية الذين 
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منطلقني من تراث غرامشي لكن بعد تنقيتـه مـن تـراث     ات من القرن العشرين،يوالثمانين
 ليرباليـة من الشيوعية إىل ال لالنتقالفاهلدف هذه املرة كان تطوير إستراتيجية عمل  ،سيةاملارك
  .بنفس املكانة اجلوهرية للمجتمع املدين االحتفاظمع 

  :ملفهوم اجملتمع املدين بثالث مراحل رئيسية املعاصروقد مر االستخدام         
اب والقـوى والـنظم   على اجملتمع املدين من قبل األحز االنفتاحة لوهي مرح :املرحلة األوىل

وذلك بإدخـال عناصـر أو حركـات أو    ، سةإضفاء طابع شعيب على السياالسياسية هبدف 
خريية يف التشكيالت الوزارية على سبيل تقريب السياسة من الفئات النشطة  اجتماعيةتنظيمات 
  .يف اجملتمع 

وهي مرحلة التعامل مع اجملتمع املدين بوصفه منظمات مستقلة موازية للدولـة  :املرحلة الثانية
يف ظل عجزها بالوفاء بالتزاماهتا  تراجعت عنها الدولة ومشاركة يف حتقيق الكثري من املهام اليت

  .وم العوملةمفه انتشاروهذا املفهوم يتوافق مع  ،انسحاهباوتربير 
ومركز لقيـادة وسـلطة    فرة اجملتمع املدين إىل قطب قائم بذاتهطوهي مرحلة : املرحة الثالثة
  )1(.على مستوى التنظيم العاملي بشكل خاص اجتماعية

تمع ربز يف الوقت الراهن عصر العوملة وينشأ فضاء عاملي جديد شكل إطارا جديدا جمللي        
وقد برز ذلك بشكل أساسي يف  القضايا اليت تتصل بنطاق الفضاء العاملي، مدين يلعب دورا يف

املدين يف تعزيز حقوق  عودور اجملتم لدميقراطية واحلكم الراشدلالنقاشات الدائرة حول التمكني 
ليصبح اجملتمع املدين جمـاال يتـيح    ن والقيم الدميقراطية على الصعيدين القطري والعاملي،اإلنسا

   .ستدامةامل إشراك املواطنني يف عملية التنمية
  
  
  
  
  

                                                 
 .مرجع سابق ،برهان غليون  )1(
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  موقع مفهوم اجملتمع املدين يف الفكر العريب اإلسالمي :ثانيا
متزايدا مـن طـرف    اهتماما يعترب مفهوم اجملتمع املدين من املفاهيم املعاصرة اليت تلقى        

 مفهـوم، لوجيمع الباحثون والدارسون املتخصصون يف هذا اجملال على الطابع الغريب ل الباحثني،
بعوامل فكرية وتارخيية متعلقة باجملتمع الغريب  مرتبطة تاألوىل كان واستخداماتهذلك أن نشأته 

خمتلفة وصوال  واستخدامات املفهوم بعد ذلك تطورات رفليع ،كان يف الغربانبعاثه كما أن 
  :وهذا ما يدعونا إىل التساؤل التايل إىل ماهو عليه اليوم

املفهوم خارج نطاق نشأته وما حدود مالئمته للتطبيـق يف   استخداممامدى صالحية  "        
كـأداة يف عمليـة    أو السوسيولوجيوكإطار للتحليل السياسي ء سوا ريب اإلسالمي،عالواقع ال

  " ياسي والتنمية االقتصادية؟لتحديث السا
  :اخلطوات التالية  يف دراسة هذا العنصر اتبعناولإلجابة على هذا التساؤل          

  .إشكالية املفهوم يف الفكر العريب اإلسالمي  -1
  .حماولة ضبط املفهوم يف الفكر العريب اإلسالمي -2
  :إشكالية املفهوم -1
وجب  اجتاهاتين من الفكر الغريب إىل املنطقة العربية عدة رح نقل مفهوم اجملتمع املدطي        

نذكر أهم الصعوبات اليت تواجه الباحث يف  االجتاهاتوقبل التطرق إىل هذه  الوقوف عندها،
  :وأمهها مفهوم اجملتمع املدين يف الفكر العريب اإلسالميدراسة 

 لتأصيل نظري حـول املفهـوم،   أن األدبيات العربية تفتقرإال لمفهوم لرغم االنتشار الواسع *
  .قيمته منأو التحيز أو املبالغة  االستخداميف  لالنتقائيةعله عرضة جيوهذا ما 

ات الدقيقة له،وذلك نابع يدالتحد انعداميف تكييف طبيعة مفهوم اجملتمع املدين أو  االختالف* 
  :من
ميه أنفسهم ملعرفة مجيع مستخد وافتقارهذا املفهوم املنقول من ثقافة أخرى، استخدامدة ج -  

  )1(.املعاين والسياقات اليت ترتبط به
مبفهوم اجملتمع املدين منذ مثانينيات القرن العشرين يف العامل العـريب   االهتمامومع تزايد         

 أربعـة طرح البعض قضية مدى صالحية املفهوم ومالئمته للتطبيق يف الواقع العريب،وهنا تربز 
                                                 

 .23.ص مرجع سابق،، مستقبل اجملتمع املدين يف الوطن العريب أمحد شكر الصبيحي، )1(
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  :ارئيسية أمهه اجتاهات
بنـاء  لويعترب أصحاب هذا االجتاه اجملتمع املدين مفهوما إجيابيا وعامليا وضروريا  :االجتاه األول

وجود شبكة "حيث أن  الدميقراطية واحلكم الصاحل يف كل اجملتمعات مبا يف ذلك اجملتمع العريب،
من خـالل مـا    كثيفة من اجلمعيات املدنية يعزز استقرار الكيان السياسي الدميقراطي وفعاليته

ومن خالل قدرة اجلمعيات على تعبئة  حيدثه الوجود داخل مجاعة من تأثري يف مشاعر املواطنني،
  .)1("املواطنني من أجل نصرة القضايا العامة

وحيظى هذا الطرح بالدعم من طرف الناشطني يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف         
 أرض الواقـع ،إذ  سرعان ما تواجه صعوبات وإشكاالت علىولكن هذه املقاربة  ،العامل العريب

 يتـأتى روج هلـا أنصـاره؟ وكيـف    يتلك النتائج اخلرية اليت  كيف للمجتمع املدين أن يفرز
هل سبيل ذلك غرس املشاعر الـيت   الكربى؟ واالجتماعيةللجمعيات أن حتقق املنافع السياسية 

ظروف يتوقع أن تظهـر هـذه   ويف أي  نني،تشجع التسامح والتعاون واالرتباط خبدمة املواط
  )2(التأثريات؟

 املصطلح خارج بيئته األصـلية  الستخداممعىن  ويرى أصحاب هذا االجتاه أنه ال :االجتاه الثاين
أساسا بواقع التطور السياسي يف الغرب الصناعي الرأمسايل،ويرتبط خبـربة   طفاجملتمع املدين يرتب

ونظرا إىل عدم حدوث ثورات . )3(اسية ومعرفية وثقافيةشهدت ثورات صناعية تكنولوجية وسي
نه يصـعب  إف لة يف اخلربة العربية اإلسالمية وعدم حتقق النقلة الكيفية اليت متس البىن الذهنية،ثامم

يف بيئة مغايرة هلا ظـروف وخصوصـيات    واستخدامهسحب املفهوم من بيئته اليت نشأ فيها 
 ينبع من نضج الدولة وال دين يف البلدان العربية واإلسالمية اللذا فاحلديث عن اجملتمع امل ،خمتلفة

من نضج اجملتمع وتوسع دائرة العمل واملبادرة والتنظيم بني أفراده،بل رمبا كان الوضع املعاكس 
منبع احلديث املتزايد عن اجملتمع املـدين   ":أن برهان غليونويرى  هو الصحيح  يف هذه احلالة،

عجزهـا  ، وداهنا ألي دور مركزي على الطريقة الكالسيكية أي بناء األمةالدولة وفق اهنيارهو 
الذي يتطور مبعزل عنها منذ فترة طويلـة يف  عن بلورة دور جديد يتماشى مع حاجات اجملتمع 

                                                 
 .06.ص):1998( 86 ةالثقافة العاملي ،"مفارقات اجملتمع املدين" مترمجا، حممد إمساعيل علي، )1(
  .07.نفس املرجع،ص )2(
، "يف الوطن العريب واالندماجاألمة والدولة :"ورقة قدمت إىل"(ال العريب املعاصراألمة والوطن يف االستعم امفهوم" العلوي، بنسعيد سعيد )3(

 .171.ص ،)1989،بريوت 
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  . )1("تصوراته ومطالبه
كما أن رفض املفهوم له معايري أخرى يف نظر البعض تنطلق مـن أهـداف املشـروع            

إذ أن اجملتمع املدين جيد أساسه اإليديولوجي يف تفاعل ثالثة أنظمة من القـيم   ،الغريب الليربايل
تتفق مع طبيعة اجملتمعات العربية وباألخص  الليربالية والرأمسالية والعلمانية،وهي ال: واملعتقدات

  )2(.مع القيم اإلسالمية
ويف ظل سيادة آليات العوملة باتت  ويرى أنصار هذا االجتاه أن األنظمة السياسية العربية        

وبصـور  ) من ضمنها اجملتمع املـدين (مكرهة على األخذ ببعض أشكال النمط الليربايل الغريب
  .مبا خيدم يف النهاية املركز الرأمسايل الغريب االقتصادي االنفتاح لضرورةمتفاوتة 

 الفكر العريب ما هـو إال  أن احلديث عن اجملتمع املدين يف حممد عابد اجلابريكما يرى         
البديل عن اجملتمع الذي هتيمن فيه أفكار وتطلعات رجال الدين مـن  ":شعار ترفعه النخبة فهو

الشمولية من جهة ثانية،والبديل عن النظام القبلـي   االستبداديةطة الدولة لعن س والبديل ،جهة
الغربية هي غائبة يف احلالـة  كما يؤكد أن أمورا مهمة عاشتها اجملتمعات )3("واجملتمع الطائفي

 تعيش حالة االنتقال من اجملتمع الزراعي إىل اجملتمع الصناعي،وال فاجملتمعات العربية ال " العربية
إضافة إىل وقوعها حتت وطـأة  االجتاه تسلم من التدخالت اخلارجية اليت تعيق التطور يف هذا 

كال  االعتبارعلى الباحث األخذ بعني وهذه الفوارق األساسية تفرض  ،ياستغالل امربيايل عامل
      )4(."عندما يفكر يف مفهوم اجملتمع املدين واملفاهيم املماثلة واملكان من الزمان

حيث يرى عامل االنثروبولوجيـا   هذا املفهوم، استخداموذهب البعض إىل التحذير من         
اليت ينقلها العلماء الغربيون هناك شيء غري مرض ضمنيا حول الدعاية الدولية  " أن كريس هان

فضال عن أنـه   داهنم،بلتبدو على صلة وثيقة بالواقع الراهن ل اجتماعيعن منوذج مثايل لتنظيم 
إنـين   الميكن مطابقتها أو تكريرها يف أي جزء من العامل اليوم، منوذج نشأ يف ظروف تارخيية

  )5("يةق يف أساسه على نظرة عرايل له مبينوالرواج احل أظن أن هذا املصطلح مليء بالتناقضات
                                                 

  .مرجع سابق برهان غليون ، )1(
 .102.ص):2002(272يبراملستقبل الع ،"حنو مفهوم عريب إسالمي للمجتمع املدين" عبد احلميد األنصاري، )2(
  2006 مارس 05: ،مت تصفح املوقع يوم"دين والواقع العريب الراهناجملتمع امل"حممد عابد اجلابري، )3(

http/hem bredbland.net/b155908/n510.htm 
 .نفس املرجع )4(
 .42.ص مرجع سابق، عدنان جرجس، )5(
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ويرى أنصار هذا االجتاه أنه رغم األصل الغريب للمفهوم  إال أنه ميكن أن جند يف : االجتاه الثالث
 تقوم على نفس املبادئ والسـمات املشـتركة،   التجارب التارخيية غري الغربية مفاهيم متشاهبة

من  لالستفادةعربية واإلسالمية يف حماولة ة املفهوم يف الدراسات اليئوذهب البعض إىل حماولة تب
  .مدلوالت املصطلح على املستويني النظري والعلمي

بكثافة يف عمق وجذور اجملتمع املدين "أن  عبد احلميد األنصاريويف هذا الصدد يرى         
ـ والتجارب والفعاليات التارخيية لتكوينات اجملتمع املدين علـى   اجملتمع العريب اإلسالمي  دادامت

تعد أساسا صاحلا لبناء مشروع ملفهوم عريب إسـالمي   -ويف جانب منها -التاريخ اإلسالمي 
ين رة لقيم وممارسات اجملتمع املدمع ضرورة اإلفادة من املعطيات املعاص ،معاصر للمجتمع املدين

 تشكل املطلقات مبادئ اإلسالم وقيمه تستوعب مضامني وقيم اجملتمع املدين،والأن كما يرى 
 االجتمـاعي والحتد من ممارسته يف الفضاء احلر  والثوابت يف اإلسالم تناقضا لقيم اجملتمع املدين

  .)1("والسياسي
املؤسسـات  وأن عملية تكييف املفهوم بالتركيز على التنظيم  االجتاهويرى أنصار هذا         

ويقترح الـبعض   ،ةعملية ذات قيمة كبري باإلضافة إىل القيم واألنشطة اليت تدخل يف مضمونه
حيث يـرى   لي لتوصيف العالقة بني اجملتمع يف التاريخ العريب وبني الدولة،همصطلح اجملتمع األ
شهد منطا متميزا وخاصا بطابع احلضارة العربيـة   التراث العريب اإلسالمي":أن وجيه الكوثراين

العالقة بـني اجملتمـع   وهو ما يعرب عنه بفكرة اجملتمع األهلي وهذا لتوصيف مظاهر  اإلسالمية،
وبني الدولة كهيئة  ومبا هو وعاء لبشر ينتجون سياسة وسلعا وعالقات تبادل، العريب يف التاريخ

  .)2("حاكمة ومنظمة ضابطة لعالقات البشر
شكاال أن يكون أ ويعد بقي من تراث اجملتمع األهلي ال ويؤكد أنصار هذا االجتاه أن ما        

عالقات اإلنتاج اجلديدة وأمناط االسـتهالك   اخترقتهلتقليدي الذي من التماسك االجتماعي ا
وتعددية الطرق أخلت مكاهنا لألحـزاب   فطائفة احلرفة أخلت مكاهنا للنقابة احلديثة، احلديثة،
دة علينا الميكن أن تنسجم ورؤيتنـا الدينيـة   فويرون أن صيغة اجملتمع املدين فكرة وا وهكذا،

                                                 
  . 2006 وانج 21: يوم مت تصفح املوقع،" جذور ومظاهر اجملتمع املدين يف الفكر واجملتمع اإلسالمي" عبد احلميد األنصاري، )1(

http://www.balagh.com/islam/xm1c6btc.htm   
ره يف حتقيق واجملتمع املدين ود ":ورقة قدمت خالل ندوة حول "(اجملتمع املدين والدولة يف التاريخ العريب اإلسالمي" وجيه الكوثراين، )2(

 . 120.ص ،)1992 مركز دراسات الوحدة العربية،: بريوت ،"الدميقراطية يف الوطن العريب
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وبالتايل ميكننا أن نستبدهلا مبصطلح اجملتمع األهلي الذي يقترب أكثر  واألخالقية واالجتماعية،
  .من طبيعة وتاريخ املسلمني

عن اجملتمـع العـريب   با مجتمع املدين مل يكن غريلن املضمون الوظيفي لأالبعض يرى و        
ذلك اجملتمع الذي نشأ وتكون على أسس وقيم وأخالق اإلسالم ومبادئ الشورى  اإلسالمي،

وقد شهد التاريخ اإلسالمي مناذج من املنظمات واملؤسسـات واجلمعيـات    العدل والتعاون،و
وبوظائف سياسـية مـن    مثل املسجد واألوقاف الفاعلة اليت قامت بوظائف اجتماعية وخريية

  .خالل سلطة العلماء ورجال الدين
ملدين يف الفكر واجملتمـع  يصح البحث عن اجملتمع ا يرى أنصار هذا االجتاه أنه ال :االجتاه الرابع

وأن جمرد اخلوض يف قضية اجملتمع املدين يف السياقات غري الغربية هو إجابـة   العريب اإلسالمي،
النقابات االجتماعي كويقترح هؤالء العودة إىل املفاهيم التقليدية يف التحليل  عن السؤال اخلطأ،

ثنية والطائفية، أي العودة للتحليـل  إلا واالعتبارات واجلمعيات الثقافية واخلريية واالجتماعية،
امللموس للواقع الفعلي يف كل جمتمع على حدى بدل اخلوض يف حديث عـام جمـرد وغـري    

اجملتمع املدين يلعـب خـارج أوربـا دورا    :" أن عزمي بشارةويف هذا الصدد يرى  ،)1(دقيق
يدير ظهره للدميقراطية  باسم الدميقراطية مث املزدوج الذي يعادي السياسة لدور العمي...امشبوه

ألحـزاب  لويعزز هذا  املوقف ما يالحظ من سياسة هتميش ، )2("باسم كوهنا معركة سياسية
واليت يفترض أن تقود عملية التحول الدميقراطي يف مقابل التركيز املفرط على اجملتمع  السياسية

وبدا  ار اإلصالح السياسي،اآلخذة مبس ةاملدين ودوره يف ترسيخ الدميقراطية يف اجملتمعات العربي
  .أن العمل امليداين أصبح بديال أو منافسا للعمل السياسي

ومن بني أهم احلجج اليت قدمها هؤالء أن طريقة استخدام املفهوم يف العـامل العـريب           
وأصبح جمرد شعار يرفع لتغطية الفراغ الذي ميس الدولة  قد أفقدته من حمتواه احلقيقي اإلسالمي

يالحظ أن حركة اجملتمع املـدين يف البلـدان    لكما أن املتتبع هلذا اجلد، تمع املدين كليهماواجمل
وبـني الدولـة يف    املفهوم خلق إشكالية العالقة بني وهو ماالعربية تبدو وكأهنا مضادة للدولة 

                                                 
  .2006 فيفري10 :مت تصفح املوقع يوم، "حول إشكالية مفهوم اجملتمع املدين"، مجيل هالل )1(

http://www.boell.meo.org/ar/web/219.htm 
  2005. مارس 06 :،مت تصفح املوقع يوم"اجملتمع املدين وراهنيته"، يعبد الكرمي اجلباع )2(

http://hem bredband.net/b153948/montida.htm 
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  .الواقع العريب
فقد متت هذه الدعوة   ةاالقتصاديوعن احلديث حول دور اجملتمع املدين يف عملية التنمية         

واليت قلصـت دور الدولـة    باملوازاة مع التدويل املستمر إليديولوجية ليربالية السوق اجلديدة،
وروجت لنمو القطاع اخلاص، وهنا أصبح ينظر للمجتمع املدين كقطـاع ثالـث    االقتصادي

 يف العامل العريب ولعل هذا يفسر تشجيع ومتويل املنظمات غري احلكومية ووسيط للتنمية احمللية،
  )1(.من قبل الدول الغربية واملؤسسات املالية والنقدية الدولية

أن الدور التنموي للمجتمع املدين هو مرحلة من مراحل تطوره التـارخيي يف   ظأننا نالح كما
وإسقاط هذا الوضـع علـى    جعت اجملتمع املدين ماديا وقانونيا وتنظيميا،ش اليت الدول الغربية

  .ةريب اإلسالمي  يعد مغالطة كبرية يف ظل الظروف اليت تعيشها غالبية الدول العربيالعامل الع
مفهـوم   اسـتخدام حول  ندرك حقيقة اجلدل الدائر ،وعموما ومن خالل كل ما تقدم        

هـو أن   اجملتمع املدين يف البيئة العربية، وما ميكننا قوله يف ظل كل هذه اإلشكاالت وغريهـا، 
املفهوم قد صار أمرا ضروريا وذلك بالتسـاؤل   استخدامت القائمة حول جدوى جتاوز اخلالفا

املتزايد الذي توليه النخب السياسية والثقافية له يف العامل العريب اإلسـالمي،   االهتمامعن سبب 
 واالجتماعيـة كأداة نظرية حتليلية لدراسة بعض الظواهر والقضايا السياسية  استخدامهوحماولة 

  .يف الوطن العريب واالقتصادية
  :حماولة ضبط املفهوم يف الفكر العريب اإلسالمي - 2

حسبما رأينا يف الفكر -اإلسالمي فهوم اجملتمع املدين يف الفكر العريبملإن املقارنة األولية         
هل هناك جمتمع مدين أو شيء قريب منه يف املمارسة :تضعنا أمام إشكال منهجي مفاده -الغريب
  .العربية اإلسالمية؟ ةالتارخيي
وسياسـية   واقتصـادية  اجتماعيةتشكل العمل املدين العريب منذ بداياته متأثرا بظروف         

كان للقيم الدينية والروحية يف املنطقة العربية  وقد وثقافية للمجتمع العريب يف مساره التارخيي،
هي أقدم األشكال امتدادا لنظام  حيث تعترب اجلمعيات اخلريية ،على العمل اجلمعوي اكبري اتأثري

وقد قامت هذه املنظمـات   لقيم التكافل االجتماعي، وانعكاسا الزكاة ومفهوم الصدقة اجلارية

                                                 
  2006 فيفري 10 :مت تصفح املوقع يوم، "اإلستراتيجيات الدولية واختراع اجملتمع املدين" منري شفيق، )1(

http://www.mowaten.org/pivot/civil-society/6-04/ civil-society.06htm 
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  )1(.اإلجتماعيةيف نشر التعليم والثقافة الدينية وتقدمي اخلدمات واملساعدات  بدور كبريالدينية 
على التشـاور والعدالـة وحـق    كانت تقوم  -صلى اهللا عيه وسلم-كما أن إدارة الرسول 

اإلسالم مل يكتف حبرية التعبري وإمنا أوجبها وفرضها ف والتسامح حىت مع املعارضني، االختالف
  .حبيث يؤمث اجملتمع إذا اختذ موقفا سلبا من التجاوزات اليت حتصل فيه من قبل السلطات املختلفة

ولتكن منكم أمة يدعون إىل ":ىليقول اهللا تعا وأكدت أحكام القرآن على هذه القيم وغريها،
  ).104 -آل عمران .("باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون اخلري ويأمرون
  ).38 -الشورى.("موأمرهم شورى بينه":وقوله كذلك

 وهكذا فقد عرف اجملتمع اإلسالمي ومنذ وقت مبكر تعددية دينية وسياسية وعرقيـة،         
من قول الرسول  انطالقا وفرق ومذاهب وطرق ومجاعات سياسية، وكانت فيه مجاعات مهنية

  .)حديث"(اختالف أميت رمحة"صلى اهللا عيه وسلم
كما أشار العديد من العلماء والفقهاء إىل مفهوم اجملتمع املدين بصيغ خمتلفة فعلى سبيل         

 حلكام وحاشـيتهم األول أهل الدولة وهم ا ،بني مصطلحني يف مقدمته خلدون ابناملثال ميز 
  .تعبري عن احلياة املدنيةك ة وهم أهل احلرف والطوائف والفرقيوالثاين أهل العصب

وهو جمتمع املواطنة املطمئنة بفعـل  "للمجتمع املدين بقوله رفاعة الطهطاويكما أشار         
 مد عبـده حم،ويرى "سيادة احلرية واملساواة القانونية اللذان يشكالن االستقرار الداخلي للدولة
إال أهنم يتكلمـون   أن اجملتمع املدين هو جمتمع املواطنني الذين قد خيتلفون يف العقيدة واملذاهب

    )2(.اجلميع إخوان حقوقهم يف السياسة متساوية لغة واحدة وجيولون يف أرض واحدة
ـ  اتري كما سامهت الدساتري العربية يف تطوير مفهوم اجملتمع املدين فقد كفلت العديد من الدس

والتنظـيم   االجتماعاحلق يف إنشاء املنظمات واحلق يف حرية الرأي والتعبري وحق امللكية وحق 
  .واملشاركة

  :ج خبالصات أمههاخنرومن خالل ما تقدم ميكن أن         
يعد األساس القيمي األخالقي أحد أركان اجملتمع املدين والذي حيمل معايري احلرية واملساواة * 

  .وكل هذه القيم وغريها  موجودة يف الفكر العريب اإلسالمي ،واالختالفتعدد والتطوع  وال
                                                 

 ،)1997دار الكتب القومية، :لقاهرةا( قبلحمددات الواقع وآفاق املست 21املنظمات األهلية العربية على مشارف القرن  شهيدة الباز، )1(
 .35.ص

 .44-43.صص  مرجع سابق ، مليكة بوجيت، )2(
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البنية التنظيمية واملؤسسية للمجتمع املدين واليت تتكون من املؤسسات والتنظيمات التطوعيـة  * 
العربية اإلسالمية مثل مؤسسة  ةرباخلعرفت كذلك يف  ،عن الدولة االستقاللواملتمتعة بنوع من 

  .مؤسسة الوقف مؤسسة اإلفتاء، سسة العلماء،مؤ القضاء،
بعد هذا العرض املوجز الستخدام مفهوم اجملتمع املدين يف الفكرين الغريب والعريب، فما         

مجتمع املدين وما هي خصائص هذا اجملتمع، وهل ختتلف يف الغرب عنـها يف  لهو تعريفهما ل
  .لعنصر املوايلنحاول اإلجابة عليه يف اسهذا ما  ريب؟عالفكر ال
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  تعريف اجملتمع املدين و خصائصه: ثالثا
بعد تتبع السياق التارخيي لتطور مفهوم اجملتمع املدين يف الفكر الغريب وكذلك يف الفكر         

العريب اإلسالمي البد من توضيح وضبط تعريف ملصطلح اجملتمع املدين واملعايري اليت يقوم عليها 
  .وهذا ما سيتم تناوله يف هذا العنصر. صائصهوأهم خ

  :تعريف اجملتمع املدين -1
أمـا  ، فاألوىل كلمة التينية تعين جمتمع" civil"و"socièté"كلمة مركبة من مصطلح  :لغة

واألمر الذي نشري إليـه هنـا أن    ،وتعين املواطن civisالثانية فكلمة التينية مشتقة من أصل 
  .)1()مدنية" ( civilsation"االشتقاق ليس من

وتعين املدينة املكـان  ، ة أو التمدنينيف الترمجة العربية يعين مدين من املد civisلفظ و        
وبالتايل حيتضن مفهـوم الشـأن    ةاملختلفللعوامل  استجابةعيش معا للذي جيتمع فيه األفراد لا

  )2(.العام
عوامل سياسية أو ال ر مدنية فقط صأواكما يقصد بلفظ مدين أن يرتبط اجملتمع املدين ب        

  )3(.إيديولوجية
حتديـد   يفنوعا ما  فاختال ن هناكرغم اإلمجاع حول الطابع الغريب للمفهوم إال أ :اصطالحا

لمفهوم فلـن  لويف إطار حماولة ضبط تعريف . العناصر املشكلة له مما جعلنا أمام تعاريف خمتلفة
كـل تعريـف    كون ه من مشاكل منهاجية و نظريةريتثما ووض يف جدلية تعدد التعريفات خن

وإمنا سنعرض أهم التعريفات الـيت   حيتكم ملرجعيات ثقافية وتارخيية فكرية وأيديولوجية متباينة
  :تساعدنا يف هذه الدراسة

طوعيـة  الشـبكة االحتـادات   :" على أنهاجملتمع املدين  شهينيبورميوند يعرف األستاذ         
مستقلة عن الدولة واجلماعات األولية، ولكنها يف الوقت الذي تعمل فيـه  التكوين واليت تبدو 

تشكيل منطقة عازلة بني الدولة و اجملتمع فإهنا تعمل على و االجتماعية االنقساماتعلى احتواء 
     )4("ربطها بالدولة وسلطتها 

                                                 
 .64.ص مرجع سابق،، عزمي بشارة )1(
 .301.ص ،2004،جانفي ، واإلنسانية االجتماعيةجملة العلوم ، "دراسة نظرية: اجملتمع املدين" مولود مسلم، )2(
 .29.ص): 1996( 447 ،العريب ،"املدين العامليفكرة اجملتمع "  حممد السيد سعيد، )3(
 .27.ص، )2002، م د و ع :بريوت( اجملتمع والدميقراطية يف البلدان العربية ،حلمتروك الفا )4(
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اليت متأل اجملال العام جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة " بأنه  سعد الدين إبراهيمويعرفه         
مصاحل أفرادها، ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري االحترام والتراضـي   قبني األسرة والدولة لتحقي

     )1("والتسامح واإلدارة السلمية للتنوع واالختالف
اجملتمع الـذي تتعـدد فيـه    " أن اجملتمع املدين هو ذلك عبد احلميد األنصاريويرى         

و ...مجاعات املصـاحل ووالروابط واألندية  واالحتاداتعية اليت تشمل النقابات التنظيمات التطو
اجلماهريي وتعكس حيوية اجملتمـع،   احلضورغري ذلك من الكيانات غري احلكومية واليت متثل 

األمر الذي يؤدي إلجياد مؤسسات يف اجملتمع موازية ملؤسسة السـلطة حتـول دون تفردهـا    
   )2("عمل العام باحتكارها خمتلف ساحات ال

مجلة املؤسسـات السياسـية واالقتصـادية    :" على أنه عبد الكرمي أبو حالوةويعرفه         
واالجتماعية والثقافية اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل نسيب عن سلطة الدولة لتحقيق 

ومنها ...الوطينأغراض متعددة، منها أغراض سياسية كاملشاركة يف صنع القرار على املستوى 
منها أغراض ثقافية كاجلمعيات الثقافية اليت هتدف و...غايات نقابية كالدفاع عن مصاحل العمال

   )3(..."لنشر الوعي
جمموعة املنظمات التطوعية اليت متأل اجملال العام  "بأنه  تمع املديناجمل البنك الدويل يعرف        

املادية واملعنوية ألفرادها، وذلك يف إطار االلتزام بقيم  بني األسرة والدولة وتعمل لتحقيق املصاحل
خالفـات و  لالتسامح والقبـول بالتعدديـة واإلدارة السـلمية ل   ومعايري االحترام والتراضي و

       )4("الرتاعات
لعل تعدد اآلراء حول إجياد تعريف للمجتمع املدين راجع للجانب الذي ركز عليه كل         
رأى أنه أحد أشـكال تنظـيم   اجلانب الوظيفي للمجتمع املدين وز على فهناك من رك، باحث

ئات املتنوعـة والتوفيـق   لفاجملتمعات مبا حيقق التعاون بني األفراد هبدف محاية حقوق ومصاحل ا
 دور الرقيب على تصرفات احلكومة، وهناك اجتاه ركز على مسات اجملتمع املـدين ب قومبينها لي

                                                 
طي يف الدولة، اجملتمع والتحول الدميقرا: "ورقة قدمت إىل"( اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب"سعد الدين إبراهيم ،  )1(

 . 5.، ص)1995، القاهرة، مصر، "العراق
 .50.، ص)1996 دار الفكر العريب،: القاهرة( الشورى وأثرها يف الدميقراطيةعبد احلميد األنصاري،  )2(
 .11.،صمرجع سابق عبد الكرمي أبو حالوة،  )3(
آليات محاية املال العام :"امللتقى الوطين الثاين حول ورقة حبث قدمت يف"(دور اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد" عبد املالك رداوي، )4(

 .3.، ص)2009ماي  06-05، اجلزائر،،املدية "ومكافحة الفساد
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الدولة املباشر، فهو يتميز باالستقاللية والتنظيم  إشرافحد بعيد عن اعتربه جمتمع مستقل إىل و
  .التلقائي وروح املبادرة الفردية والعمل التطوعي، كما أنه جمتمع التسامح و قبول اآلخر

ومن خالل ما تقدم ميكن أن نستشف أن مفهوم اجملتمع املدين ينطوي على أربعة عناصر         
  :انه وهيتشكل أركوتعرب عن وجوده 

اليت يشكلها  التنظيماتحيث يضم اجملتمع املدين جمموعة من : املؤسسي/ الركن التنظيمي -أ
النقابـات املنتـديات االجتماعيـة    كتفاق حوله، إلاألفراد وفقا لنظام معني وقانون حمدد يتم ا

  .السياسيةووالثقافية والفكرية 
مع املدين عن باقي التكوينات االجتماعيـة  أي املشاركة اإلرادية واليت متيز اجملت: الطوعية -ب

  .املفروضة أو املتوارثة 
اسـتقاللية  ( مبعىن أن يكون اجملتمع املدين مستقال عن سلطة وهيمنة الدولة : ستقالليةإلا -ج

  .واالستقالل ال يعين القطيعة) مالية ، تنظيمية، إدارية
دين مبجموعة من القيم و املعايري حيث تلتزم تنظيمات اجملتمع امل ):القيمي(الركن األخالقي-د

  .اختالف الرأي التعاون، بني الدولة، كقيم التسامح،فيما بينها ويف إدارة العالقات فيما بينها و
  :خصائص اجملتمع املدين -2
من أبرز الباحثني الذين سامهوا يف إبراز  نهنتنغتوصامويل عامل السياسة األمريكي  يعترب        

حيث يرجع الفصل إليه يف حتديد خصائص واضحة  ،ة أي نسقيدد درجة مؤسساملعايري اليت حت
، وتتفق معظم الدراسات األكادميية واملتناولة لظاهرة اجملتمع املـدين   )1(ملؤسسات اجملتمع املدين

  :وهي كالتايل نهنتنغتومع اخلصائص اليت قدمها صامويل 
  .القدرة على التكيف مقابل اجلمود -1
  . مقابل اخلضوع والتبعيةيف االستقالل -2
  .ل الضعف التنظيميباقالتعقد يف م -3
  .االنقسامالتجانس مقابل  -4
مع  والتالؤمونقصد به قدرة تنظيمات اجملتمع  املدين على التكيف  :القدرة على التكيف -1

 االسـتمرار سواء كان تكييفا زمنيا ومدى قدرهتا على  التطورات والتغريات احلاصلة يف البيئة،

                                                 
 .167.، ص)1991الصبلح، دار سعاد : القاهرة"( 20يف أواخر القرن  يالتحول الدميقراط"املوجة الثالثةمترمجا،  ،الوهاب علوب عبد  )1(
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بتعاقـب   االسـتمرار لفترة طويلة من الزمن،أو تكيفا جيليا ومدى قدرة هذه التنظيمات على 
أو تكيفا وظيفيا ومدى قدرهتا على إجراء تعديالت يف أنشطتها للتكيف  األجيال من قيادات،
  .مع الظروف املستجدة

املدين خاضعة مبعىن أن ال تكون تنظيمات اجملتمع  :يف مقابل اخلضوع والتبعية االستقالل -2
  :باالستقاللوأن تتمتع  ألي سلطة سواء كانت حكومة أو مؤسسة أو مجاعة،

  .فال تتدخل أي جهة يف نشأهتا:من حيث النشأة -
ألي منظمة كونه حيميها من  االقتصادياملايل هو األساس  االستقاللويعترب : مايل استقالل -

  .ضغط اجلهات املمولة
مؤسسات اجملتمع املـدين يف إدارة شـؤوهنا    استقاللد به ويقص:إداري وتنظيمي استقالل -

  .الداخلية طبقا للوائحها وقوانينها الداخلية
وتعدد  ونقصد به تعدد املستويات الرأسية واألفقية داخل مؤسسات اجملتمع املدين،: التعقد -3

نطاق ممكن  اجلغرايف على أوسع وانتشارهاهيئاهتا التنظيمية  ووجود مستويات تراتبية  داخلها 
  .داخل اجملتمع

 داخل مؤسسات اجملتمع املـدين،  وانقساماتويقصد به عدم وجود صراعات : التجانس -4
       .بطرق سلمية-إن وجدت-وحماولة إدارة الصراعات 
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  بصنع السياسة العامة ربطهو تزايد اإلهتمام باجملتمع املدين: رابعا
كفاعل عاملي وحظي مبزيد من اإلهتمام يف دول العامل كافة يف  لقد أصبح اجملتمع املدين        

اخلطابات السياسية ويف البحوث اجلامعية ويف وسائل اإلعالم، وغدا هذا الفاعل يقدم إجابة عن 
العديد من املسائل، فهو الند لسلطة احلزب الواحد يف الدول الشيوعية بإجياد مرجعية اجتماعية 

لبريوقراطية ومتركز عملية اختاذ القرار يف الدول الليربالية، وهو الـرد  خارج الدولة، وهو الند ل
على سيطرة اقتصاد السوق على احلياة االجتماعية، وهو الرد على دكتاتورية العامل الثالث مـن  

  .جهة وعلى البىن العضوية والتقليدية فيه من جهة أخرى
  .باجملتمع املدين  وسنحاول يف هذا العنصر إبراز أسباب االهتمام املتزايد

  :أسباب اإلهتمام املتزايد باجملتمع املدين* 
شهد عقد التسعينات تصاعدا ملحوظا يف االهتمام البحثي مبوضوع اجملتمع املدين، وقد         

جاء هذا االهتمام مواكبا لتطور أدوار ومسؤوليات هذا القطاع الذي يعكس مبادرات املواطنني 
. أو الدول النامية، وقد أسهمت عدة متغريات يف تزايد هذا االهتمـام سواء يف الدول املتقدمة 

فمن ناحية ومع اهنيار دول الكتلة الشرقية واالحتاد السوفييت، زحفت موجـات الدميقراطيـة   
واملطالبة مبشاركة املواطن على دول شرق أوربا والدول النامية وكانت تقوية اجملتمع املدين أحد 

ومن ناحية أخرى فإن التحول االقتصادي حنو نظام السوق واألخذ . طيمعامل التحول الدميقرا
بسياسات إعادة اهليكلة االقتصادية أدى كذلك إىل تصعيد أدوار اجملتمع املدين يف عـدة دول،  

فاعل أساسي كما دعمت مؤسسات التمويل العاملية هذه الرؤية انطالقا من كون اجملتمع املدين 
  .الدميقراطيسهم يف التحول ي ذو آليات متعددة وخمتلفة

ممثال يف وثائق ومؤمترات ومنتديات األمم املتحدة -لقد عكس اخلطاب السياسي العاملي         
، وسـاد  *قيمة الدور الفعلي الذي يلعبه اجملتمع املدين يف العامل مث الدور املأمول لـه  -املتتالية

كما أكـد  ) القطاع اخلاص، اجملتمع املدينالدولة، (الثالثة  الفواعلاخلطاب مفهوم الشراكة بني 
اخلطاب العاملي على الدور التنموي وعلى قيمة مشاركة املواطن ،ودفعت املـتغريات العامليـة   

                                                 
لطرح ومناقشة مهام  2000عقد املنتدى العاملي للمجتمع املدين يف األمم املتحدة عام : صدرت عن األمم املتحدة من بني أهم الوثائق اليت  *

 مؤسسات اجملتمعأماين قنديل، : اجملتمع املدين يف األلفية اجلديدة، وثاين وثيقة هي إعالن األهداف اإلمنائية لأللفية، وملزيد من املعلومات أنظر
  .14. ، ص)2005مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، : القاهرة( علية ودراسة حاالتاملدين قياس الفا
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السياسية واالقتصادية إىل تشكيل خطاب آخر يؤكد على احلريات وقيمة املبادرات التطوعيـة  
  .(1)ةواملشاركة يف التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعي

أما عن املنطقة العربية فقد طرح اخلطاب السياسي العاملي لقيمة اجملتمع املدين وشراكته         
يف حتقيق غايات التنمية البشرية، طرح خطابا سياسيا عربيا يستخدم ألول مرة مفهوم اجملتمـع  

انني املدين والتوقعات من مشاركاته وشراكته، وصاحب هذا اخلطاب تعديالت تشريعية وقـو 
جديدة تنظم اجملتمع املدين يف كل من اجلزائر، مصر، اليمن، املغرب، البحرين، فلسـطني، ويف  

 (2))لبنان، األردن، دول اخللـيج (دول عربية أخرى ضغوط شعبية وبرملانية لتعديل التشريعات 
  :يليوعموما ميكن أن نعيد أسباب تزايد االهتمام باجملتمع املدين يف الدول العربية إىل ما .

فقد لعب اجملتمع املـدين دورا فعـاال يف تطـوير    : )3(حماولة تقليد ومسايرة الغرب - 1
اجملتمعات الغربية ويف عملية التحول الدميقراطي، وأصبح ينظر إليه على أنه احلل األمثل 

  .ملشاكل ومعضالت الواقع العريب وهذا ما أدى إىل تزايد االهتمام به
ر الدولة يف القرن الواحد والعشرين شهد تقلصا يف فدو: )4(تغري دور الدولة احلديث - 2

بعض الوظائف وتعمقا يف الوظائف التقليدية كاألمن والقضاء والبيئة، وهذا ما أدى إىل 
تنامي الدعوة لتطوير وتقوية منظمات اجملتمع املدين كشريك ثالث إىل جانب القطاع 

 .اخلاص ملشاركة الدولة يف مهمتها
جملتمع املدين بالسياسة العامة كونه فاعل من فواعل التأثري غري املباشـر  وتكمن عالقة ا        

أن اجملتمع املدين أصـبح   املبحثعلى السياسات العامة، وكما سبقت اإلشارة من خالل هذا 
، وهذا ما سنحاول معرفته يف املبحـث  فاعل مهم وضروري لتفعيل وترشيد السياسات العامة

  .رسم السياسات العامة -غري الرمسية–ا ألهم فواعل الثاين وبالتحديد عند دراستن
  
  
  

                                                 
  .78. ، ص)2000مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، : القاهرة( ، اجملتمع املدين يف مصر يف مطلع ألفية جديدةأماين قنديل  (1)
  .15.، ص ، مرجع سابق راسة حاالتمؤسسات اجملتمع املدين قياس فاعلية ودأماين قنديل،   (2)

 .116.، ص )2007دار األزهر للطباعة، : القاهرة( دور القضاء واجملتمع املدين يف اإلشراف على العملية االنتخابيةأمحد حممد مرجان،  )3(
 .117.نفس املرجع، ص  )4(
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احلديثة نسبيا يف دراسة النظم السياسية   االجتاهاتإن دراسة السياسات العامة هي أحد         

 تكشف عن النظام السياسي وهو يف حالة حركة وتركز علـى خمرجاتـه،   والسياسة املقارنة،
فمن الناحية األكادمييـة  أكادمييا وعلميا،  أمهية بالغة اتوتعترب عملية حتليل السياسات العامة ذ

السياسي والقوى املؤثرة فيه ومتكن من دراسة قدرات النظم  مالنظاتساعد على فهم ديناميات 
فـإن هـذه    ومن الناحية العلميـة  إشباع حاجات الفئات املستهدفة، السياسية وتأثريها على

بـاجملتمع   االرتبـاط من املشاكل اليومية للمواطن وتزيد من  االقترابالدراسات حتقق إمكانية 
  .ومشاكله

ويتناول هذا املبحث جمموعة من التعاريف املختلفة للسياسات العامة وحماولة الوصـول          
باإلضافة إىل دراسة اخلطوات املنهجيـة   يكون مرجعية ملا يليه من فصول،إىل تعريف إجرائي 

 ،والقوى املؤثرة يف عملية رسم السياسة العامة صنع وتنفيذ وتقومي السياسات العامة، اتلعملي
  :وعليه فقد مت تقسيم هذا املبحث على النحو التايل

  .تعريف السياسة العامة: أوال  
  .لعامة واخلطوات املنهجية الالزمة هلاعمليات السياسة ا: ثانيا  
  .مؤسسات رسم السياسة العامة: ثالثا  
  .أسباب اإلهتمام املتزايد بالسياسة العامة: رابعا  
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  تعريف السياسة العامة: أوال
أن املواطن على احتكاك مستمر باحلكومة ويأيت هذا االحتكاك من خـالل  يف الشك         

  )1(.تسمى بالسياسات العامة Action أفعالو statement تصرحيات
فهي دراسة ما يفعله النظـام السياسـي    وحتضى دراسة السياسات العامة بأمهية بالغة،        

من حيصل على : منذ منتصف القرن العشرين د السويللهارولإلجابة على السؤال الذي طرحه 
لى مستوى اجملتمع ككل بعبـارة  السلطوي للقيم ع التوزيعماذا ومىت وكيف؟ وتستخدم مبعىن 

وينظر  تفعله احلكومة، ال أن السياسة العامة هي ما تفعله وما توماس دايويرى  ،أستون ديفيد
مع  ملعاتمنهج عمل قصدي وهادف يتبعه فاعل أو أكثر يف ال باعتبارهاإليها  جيمس أندرسون

يتخذها فاعلون معروفون  السياسة العامة جمموعة قرارات ريتشارد فريبرتويعترب  مشكلة ما،
شديد دراسة لـألداء   باختصاروهكذا فدراسة السياسة العامة هي .)2(هبدف حتقيق غرض عام

  )3(.السياسي احلكومي واإلداري
على تعريف حمدد ملصطلح السياسة العامة من بني الصـعوبات الـيت    االستقرارويعترب         

لسياسة العامة هي قضية جوهرية ذلـك أهنـا   فقضية تعريف ا تواجه الباحث يف هذه الدراسة،
تعكس اإلطار الفكري للباحث واملنظـور الـذي سـوف يتنـاول منـه هـذا التعريـف        

وحتدد اجملاالت اليت سوف يتناوهلا نظرا لتعدد جمـاالت   ،...)سياسي،قانوين،إداري اجتماعي(
 اجملـال العـام   السياسات العامة داخل القطاع الواحد، فضال عن اختالف اآلراء حول تعريف

public Realm 4(،وتتميز األنشطة العامة مبا يلي(:  
  .يتولد عنها نتائج يتعدى تأثريها نطاق األفراد و اجلماعات املرتبطني فيها بصورة مباشرة -1
  .قيام احلكومة ومؤسساهتا بدور فاعل ومؤثر يف كافة مراحل صنعها -2
لكل باحث مهتم هبذا احلقـل تعريفـه    بحأصوقد تعددت تعريفات السياسة العامة و        

اخلاص، ونستعرض فيما يلي ألهم التعريفات لنصل يف األخري إىل تعريف شـامل يتفـق مـع    
                                                 

)1( problem : A Thinking about public policy Melvin J .Dubnick and Banbana A .Bardes, 
( New York: John Wley and sons, 1983),p .24                  approach solving 

  .283.، ص)1987الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع ،(  أصول النظم السياسية املقارنة، كمال املنويف )2(
مركز دراسات  :القاهرة ( سلوى الشعراوي مجعة:احملرر  ،يف الوطن العريب حتليل السياسات العامةيف  ،"دراسة السياسة العامة"كمال املنويف، )3(

 .23.ص ،)2004 واستشارات اإلدارة العامة،
 .31.،ص)2001دار املسرية للنشر والتوزيع، :عمان ( -والتحليل نيةمنظور كلي يف الب -السياسة العامة ،الفهداويفهمي خليفة  )4(
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  .أهداف الدراسة
إىل اخلطة أو منهج العمل املستخدم يف توجيه  longman يف قاموس  policyتشري كلمة :لغة

  )1(.األمور من جانب األحزاب، احلكومة، شركات األعمال
وتعرفها املوسوعة الدولية للعلوم االجتماعية بأهنا جمموعة من األهداف تصاحبها جمموعة         

  .)2(من القرارات أو الربامج األساسية حتدد كيف تصنع األهداف وكيف ميكن تنفيذها
و السياسـة   policy ما جتدر اإلشارة إليه هنا أن هناك خلطا بني مصطلح السياساتو         

politics ،شريتصادف هذه املشكلة يف اللغة العربية ال اإلجنليزية،حيث يوyehezkel dror  أنه
لعلـوم  امتيزها عـن القـرار أو    policy ال يوجد يف العديد من اللغات كلمة معادلة لكلمة"

  .)3(السياسية وهو ما سبب صعوبات معينة
فـاألوىل   ، politicsسياسـة ختتلف عـن ال  policies وبالتايل نالحظ أن السياسات        

إدارة الشيء وهي آتيـة مـن   تنصرف إىل قرارات أو خمرجات حكومية، بينما تشري الثانية إىل 
سياسات أو تؤدي إليهـا، إذا مـا   ل، و بالتايل ميكن أن نعترب السياسة جزء من اساسة يسوس

خالت و عمليـة  اعتربنا السياسات تعرب عن خمرجات النظام السياسي و السياسة تعرب عن املد
  .حتويلها إىل خمرجات

  :اصطالحا
هناك تعاريف متعددة ومتباينة ملفهوم السياسة العامة وهذا راجع إىل اخـتالف زوايـا           

وعلى هذا  .النظر واملنطلقات الفكرية لكل مفكر وكذا املداخل املستخدمة لدراسة هذا املفهوم
اليت يعكس كل منها منظـور  جتاهات الامن  األساس فقد مت تقسيم هذه التعاريف إىل جمموعة

  :وأهم هذه االجتاهات ما يلي .كل باحث
للسياسة العامة على أهنا عملية التوزيع السلطوي للقـيم يف   أستون دديفيينظر : األول االجتاه
املوزعة لتلك القيم يف إطـار عمليـة    اإللزاميةخالل القرارات واألنشطة  وذلك من ،)4(اجملتمع

                                                 
 .Longman Active Dictionary ,p .461 )1(   

 .258.ص ،2001شتاء ،جملة الدميقراطية ،"مفهوم السياسات العامة"جنوى إبراهيم حممود، )2(

(New Brunswick, Transaction books, 1983), Public policy reexaminedYehezkel dror, 
p.11)3(    

)4( Roy Macridis and  ,5 Edition, Edited byThe Analysis of political systemDavid Easton ,
Bernard E   .Bown,Irwin Dorsey( Georgetown , the Dorsey press Homewoo,1977),p.94 
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  والتغذيـة العكسـية  ) القرارات احلكومية( واملخرجات) مطالب األفراد(دخالت امل تفاعل بني
  ).إرضاء اجلماهري(
    )1(بأهنا من حيوز على ماذا؟مىت؟و كيف؟ هارولد السويلويعرفها         

أن السياسات العامة هي عملية نظاميـة   بنيامني كروسيبو  مارك ليندنبريككما يرى         
ت ديناميكية متحركة للمبادلة واملساومة والتعبري عن من حيوز علـى مـاذا؟مىت؟   تتميز مبميزا
  )2(والتعبري أيضا عن ماذا يريد اجلمهور ومن ميلكه وكيف ميكن أن حيصل عليه؟ وكيف؟

ومن خالل التعاريف السابقة خنلص إىل أن هذا االجتاه يعترب السياسة العامة تعبريا عـن          
عن التوجيه هي احلكومة، كما أن السياسـة العامـة    واملسئولوارد الدولة التوجيه السلطوي مل

وفقا هلذا االجتاه حتدد استخدام املوارد والطاقات املتاحة يف اجملتمع ومن مث توزيـع عوائـدها   
بكفاءة واليت ختتلف من جمتمع آلخر ومن وقت آلخر وبتوجيهات وقيم متباينة، فالسياسة العامة 

  .حكومةلهي خمرج أساسي ل
السياسة العامة باعتبارها نشاط حكومي هادف من خـالل   توماس داييعرف : الثاين االجتاه

  :عدة جوانب أمهها
  .تفعله وما ال تفعله ضمن جمال معني املهي اختيار احلكومات  -"
  .هي توضيح ملا هي أفكار احلكومة - 
اطيات التنظيم بشأن بعض هي عملية لضبط الصراع بني سلوكيات أعضاء اجملتمع وبريوقر - 

    )3( "اخلدمات
فـردي   أداءبرنامج عمل هادف يعقبه "أن السياسة العامة هي  جيمس أندرسونويرى         

    )4("أو مجاعي يف التصدي ملشكلة
وهنا نالحظ أن هذا االجتاه ينظر للسياسة العامة باعتبارها قرارات حكومية تنظم العالقة         

                                                 
)1( ( New York: Meridian Polities: who gets what , when , howHarold Lasswell ,

books,1958),pp.13-15   
)2( pment: the political , Managing develoMarc Landenberg and Benjamin Crosby

(New Jersey ,kumarain press,1981),p.25.dimension 
)3( ( New Jersey: prentice hall, England Understanding public policy Thomas R Dye,

Cliffs,1992),pp.22-23 
 .15.، ص)1999 دار املسرية للنشر والتوزيع،: عمان(  صنع السياسات العامةعامر الكبيسي، مترمجا ،  )4(
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  .مع والدولةبني أعضاء اجملت
  :أن السياسة العامة تشري إىل جزئني مها وليام دانيرى  :االجتاه الثالث

ويتضمن صياغة عدة أنواع من املعلومـات   :)knowledge of policy(معرفة السياسة  -1
مثل املعلومات عن املشاكل املوجودة يف اجملتمع ومعلومات عن مسـتقبل هـذه السياسـات    

  .وتقييم السياسات اخلاصة هبذا اجملالومعلومات متعلقة بنتائج 
ويتضمن استخدام  :)knowledge in the  policy process(معرفة العملية السياسية  -2

          )1("املعلومات اليت مت جتميعها بصورة حتليلية هبدف حتسني عمليـة صـنع السياسـة العامـة    
وهي عملية هتتم بتطبيـق املنـهج    ركز على حتليل السياسة العامة االجتاهوهنا نالحظ أن هذا 

  .العلمي  هبدف ترشيد القرار
وقد ذهب هذا االجتاه إىل تعريف السياسة العامة من خـالل التركيـز علـى     :االجتاه الرابع

التفاعالت اليت حتدث داخل النظام السياسي، بغض النظر عن ما إذا كانت هـذه السياسـات   
  .يف اجملتمع أم السيلة لتقدمي حلول ملشكلة موجودة بالفعل و

جمموعـة القـرارات    :"السياسة العامة بأهنـا  كارل فردريكويف هذا الصدد يعرف         
احلكومية املتضمنة لكل ما جيب أن تفعله أو ال تفعله احلكومة يف ضل معطيـات األوضـاع   

    )2("القائمة
واليت تتمثـل يف  ( تحمصلة تفاعل املدخال :"بأهنا نصر مهناحممد كما عرفها الدكتور         

) و اليت تتمثل يف القرارات اخلاصة باملصاحل العامـة ( مع املخرجات) طالب والدعم احلكوميامل
والتنظيميـة والتوزيعيـة    اإلستراتيجية( النظام السياسي يف كافة اجملاالت أداءهبدف التعبري عن 

   )3( "ملتخذةالسياسات اووذلك من خالل  القرارات  )والرمزية واالستجابة الدولية
عـة القواعـد   وجمم" :السياسة العامة بأهنـا  على الدين هالليعرف الدكتور :االجتاه اخلامس

ويـتم   ،والربامج احلكومية اليت تشكل قرارات أو خمرجات النظام السياسي بصدد جمال معـني 
داريـة  اإل توالقراراواللوائح  القواننيمنها  التعبري عن السياسات العامة يف عدة صور وأشكال

                                                 
)1( ( New Jersey, Public policy analysis: An Introduction, second editionWilliam N Dunn, 

prentice hall,1994),pp.15-27 
)2( : edited by Public policy and the nature of administrative responsibilityCarl J Fredrick, 

Francis E Rook .Boston, Toronto, Little Brown and Conpany,1984,p.318 
 .101-100.،ص ص ) ، دون ذكر تاريخمؤسسة شباب اجلامعة: اإلسكندرية(  النظرية السياسية والسياسة املقارنةحممد نصر مهنا،  )3(
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الفين ملضمون السياسة العامـة  وويعكس هذا التعريف الطابع العلمي ، )4("واألحكام القضائية
وكذا حتليل أداء املؤسسات اإلدارية اليت هتتم مبهـام صـنع    وحمتواها ونتائجها داخل اجملتمع،

  .السياسة وتنفيذها
كان لزاما أن نضع تعريفا  ووسط هذا الكم الكبري من التعاريف ملصطلح السياسة العامة        

قـرارات بأفعـال    حيث أننا خلصنا إىل أن السياسة العامة هي يتفق مع أهداف هذه الدراسة،
لعـالج   لوائح  تصدر عن احلكومة برامج  أو قوانني أو كل خطط أوشوتصرحيات  تترجم يف 

  .القرارات اختاذكما قد تنصرف إىل حالة عدم  مشكلة ما أو الوقاية منها،
حني ترى أن فهم السياسـة العامـة    مجعة يشعراوسلوى  الدكتورةكما أننا نتفق مع         

كثري ما يقال إن فهم السياسات العامة يعتمد يف األساس ":يعتمد على أربعة مفاهيم حيث تقول
مبعـىن األفكـار    ideasوهـي   )I(على أربع مفاهيم تبدأ مجيعها يف اللغة اإلجنليزية حبـرف 

السياسـات العامـة   ( أي املصاحل interests ت اليت توجه السياسات العامة،واأليديولوجيا
ملصـاحل   انعكاساالسياسة العامة  اعتباروهي تشري إىل أي مدى ميكن  )ملصاحل معينة انعكاسات
أو النخبة السياسية اليت تقوم برسـم   ةالقادويقصد باألفراد هنا  individuals،...طبقة معينة

املؤسسات السياسية واإلدارية  املختلفـة الـيت   أي   institution أخرياو السياسات العامة،
        .  )1("الرقابة على السياسات العامةووتنفيذ  رسمتساهم يف 

ـ           هوميكن فهم مصطلح السياسة العامة بصورة أدق إذا تعرضنا ألهم العناصر املشكلة ل
  .واخلصائص اليت يتسم هبا

  :تتمثل هذه العناصر يف: العامة عناصر مفهوم السياسة* 
يف احلكومة مـن قبـل    املسئولنييعرض على  وتتمثل املطالب يف كل ما :مطالب السياسة -أ

والذي يسـتدعي التحـرك أو    يف النظام السياسي،) رمسيني أو غري رمسيني(اجملتمع أو الفاعلني 
  .موقف إزاء قضية معينة اختاذ
واملعربة  يصدره املسئولون املخولون قانونيات ورمسيا اوتشمل م :قرارات السياسة العامة -ب

وتتخذ أشكاال عديدة كالقوانني واألوامـر واللـوائح والقواعـد     عن حمتوى السياسة العامة،
                                                 

 212.علي الدين هالل وآخرون، معجم املصطلحات السياسية، ص  )4(
: القاهرة(علي الدين هالل: ، احملررقضايا نظرية ومنهجية: حتليل السياسات العامة،يف "لسياسة العامةأمناط القيادة وا" سلوى شعراوي مجعة،  )1(

 .126.، ص )1988مركز البحوث والدراسات السياسية ، 
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  .التنظيمية
وهي عبارات رمسية توحي بسياسة عامة وتعـرب عـن    :اخلطب والتصرحيات الرمسية -جـ

  .موقف  احلكومة إزاء قضية معينة
احملسومة النامجة عن السياسة العامة ويف ضوء  االنعكاساتهي  :ت السياسة العامةخمرجا -د

  .قرارات السياسة والتصرحيات اليت يتلمسها املواطنون من األعمال احلكومية
إن لكل سياسة عامة جرى تنفيذها آثار معينة قد تكون إجيابية وقد تكون :آثار السياسة -هـ
  .سلبية

من خالل كل ما تقدم ميكن أن خنلص إىل أن السياسـة العامـة   : ةخصائص السياسة العام* 
  :تتميز مبا يلي

  .تشمل التصرفات العشوائية أهنا تشمل األعمال املوجهة حنو أهداف مقصودة وال-1
  .احلكومة أو ممثليها ومن يعربون عن إرادهتا  اختصاصالسياسة العامة عمل من  -2
تنشئ بالضرورة عمال ماديا ملموسـا،كما قـد    ل والقد تقتصر السياسة العامة على القو -3

  .تكون جمرد موافقة ضمنية على واقع معني
 د تنهى عنـه قمعني و باجتاهفقد تأمر بالتصرف  ،بيةلقد تكون السياسة العامة إجيابية أو س -4

  .بالتصرف مبثابة توجه أو سياسة عامة االلتزامكما يعد عدم 
مصـاحل   املشاكل العامة وهتدف لتحقيق املصلحة العامة ال تستهدف السياسة العامة معاجلة -5

  .ضيقةفئات 
  .وأن تكون منسجمة معها )داخلية وخارجية( البد للسياسة العامة أن تراعي البيئة -6
منها اجملتمـع  و، تساهم يف صنع وتنفيذ السياسة العامة هناك عدة فواعل رمسية وغري رمسية -7

  .ره يف صنع وتنفيذ السياسات العامةوىل دإعرض حناول دراسته والت ياملدين الذ
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  عمليات السياسة العامة واخلطوات املنهجية املالزمة هلا: ثانيا
          

العامة ومعرفة أهم  تستهدف هذه التجزئة من هذا املبحث حتديد عمليات السياسة        
  :اسة إىل أربعة عناصر كالتايلاخلطوات املنهجية املالزمة هلا، ولذلك سيتم تقسيم هذه الدر

  .عملية حتليل السياسة العامة وخطواهتا املنهجية -1
 .عملية صنع السياسة العامة وخطواهتا املنهجية -2
 .عملية تنفيذ السياسة العامة وخطواهتا املنهجية -3
 .عملية تقومي السياسة العامة وخطواهتا املنهجية -4
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  :خلطوات املنهجية املالزمة هلاعملية حتليل السياسة العامة وا - 1
إن عملية حتليل السياسات العامة عملية معرفية هلا إطار وجمهودات حمددة يتم القيام هبا،         

هـي منظومـة اجلهـود    :"أن عملية حتليل السياسات  فهمي خليفة الفهداويويرى الدكتور 
املشكالت والقضايا اجملتمعيـة   املنسقة املعنية بالبحث والدراسة والتمحيص والتحليل يف طبيعة

اليت هي حمط اهتمام السياسة العامة، والنظر يف أسباهبا وبواعثها وحتديـد البـدائل املناسـبة    
ملواجهتها يف إطار من توثيق معلومات والثقة مبصادرها وصحتها مبا يؤدي إىل حتقيق آثار تلك 

مجة عنها وإقامة التوازن الطبيعي أو املشكالت ومواجهة القضايا وإزالة االنعكاسات السلبية النا
اجلهد املنظم للبحث والدراسة والتحليل : "كما تعرف بأهنا. )1("إعادته إىل اجملتمع بصورة جلية

لبدائل السياسات العامة، هبدف توافر وتكامل املعلومات اليت حتدد مواطن القـوة وجوانـب   
السياسة العامة تشـمل جتميـع    الضعف يف كل بديل، ولتحقيق هذا اهلدف فإن عملية حتليل

وتفسري دالالت املعلومات واستخدام أساليب حل املشكالت، وحماولة استكشاف اآلثار املترتبة 
  . )2("عن اختيار كل بديل من البدائل املمكنة

البحث اهلادف لتحديد بدائل السياسات العامة "وتعىن عملية حتليل السياسة العامة بـ         
ؤمن أقصى درجة من األهداف املطلوبة يف إطار الظروف والصـعوبات البيئيـة   اليت ميكن أن ت

منهجا يساعد متخذ القرار الختيار البديل األفضل حلل مشكلة عامـة ذات  "كما متثل .1"املاثلة
  .)3( "أمهية، مستعينا يف ذلك باستعمال الطرق العلمية الرشيدة

  :)4(ة هي دراسة ما يليويرى أمحد رشيد أن حتليل السياسة العام        
  .ةمقارنة وترتيب البدائل باستخدام الوسائل الكمية واالقتصادية املتاح *

تقييم أهداف البريوقراطية العامة من منطلق مقارنة املدخالت مع املخرجات * 
 .هبدف تطوير وترشيد السياسة العامة

  . اسات العامة وتنفيذهاحتديد املعلومات املطلوبة لترشيد عملية صنع السي *            

                                                 
 .97.فهمي خليفة الفهداوي ، مرجع سابق ،ص  )1(
 .25.، ص )تشارات اإلدارة العامةمركز دراسات واس: القاهرة (  حتليل السياسات العامةحسن أبشر الطيب ،  )2(

  
)3( (new York :  Marcel Decker, 1984), p. 87. Making and managing policy,  G.R Gilbert 
 .99. ، ص)1993دار النهضة العربية، : القاهرة (  نظرية اإلدارة العامةأمحد رشيد ،  )4(
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ومن خالل ما تقدم ميكن استخالص خصائص عملية حتليل السياسة العامة من خالل         
  :نقاط أمهها

  .أهنا منهج علمي هادف يرمي إىل إنتاج املعلومات لترشيد عملية اختاذ القرار  - أ
 .أهنا حتوي املفاضلة بني البدائل أمام صانعي السياسات العامة - ب   
 .هي دراسة للمشكالت العامة وحتليلها وتفسري أسباهبا - ج    
أهنا هتتم بالتنبؤ باملشكالت العامة قبل وقوعها وبالتايل فعملية حتليل السياسة العامة  -د    

 .تعتمد على األسلوب الوقائي
 .أهنا عملية ديناميكية تصف األدوار والتفاعالت املختلفة للفاعلني املهتمني مبجال معني -ه
تقوم عملية حتليل السياسات العامة بصياغة وتقدمي سياسات عامة قد تكون جديدة  -و

  .لالستفادة باإلمكانيات املتاحة بصورة فعالة
ويبدو مما سبق أن اجملتمع املدين يلعب دورا مهما يف حتليل السياسة العامة وليس فقط         

 .املسامهة يف صنعها وتنفيذها
  :لية حتليل السياسات العامةاخلطوات املنهجية لعم* 
يعتمد حملل السياسة العامة على جمموعة من اخلطوات اليت تساعده إىل الوصول إىل سياسات  

  :فاعلة  وتتمثل هذه اخلطوات فيما يلي
  :املبادأة بتحديد مشكلة السياسة ومجع البيانات حوهلا -أ

الحتجاجات ومتثل حاجات غري حتتوي مشكلة السياسة العامة على عدد من املطالب وا        
بيتر "وقد حدد . وحل هذه املشكلة سوف حيقق نفعا عاما. مشبعة لفئات عريضة من اجملتمع

جمموعة من اخلطوات اليت تساعد حملل السياسة العامة يف التعامل مع املشكلة العامة  "داركر
  :)1(وهي

ليت مت من حتديد نوع املشكلة من حيث املدى الزمين لتكررها واألساليب ا •
  .خالهلا التعامل معها

حتديد األساليب واحلقائق اليت أدت إىل حدوث مشكلة من خالل حبث  •
 .أغراضها

                                                 
 .79-78. عامر الكبيسي ، مرجع سابق ، ص ص  )1(
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حتديد اإلجراءات واحللول اليت جيب أن يقوم باختاذها حملل السياسات العامة  •
 .ملواجهة هذه املشكلة على املدى الزمين املناسب هلا

  :حتديد األولويات والبدائل - ب
إن عملية حتديد األولويات تعترب قرار استراتيجي يترتب عليه منافع تقدم للمواطن، ويتم         

التوصل إىل البدائل من خالل أساليب علمية متعارف عليها وتعتمد هذه اخلطوة على املعلومات 
والبيانات الواقعية واحلقيقية، فكلما كانت املعلومات دقيقة وموضوعية كلما ساعد ذلك إىل 

  .وصل إىل حلول للمشكالت العامةالت
  :ومن أهم األساليب العلمية اليت يعتمد عليها يف حتديد البدائل نذكر        
  :وأمهها األساليب الوصفية *

وهو عبارة عن مجع آراء ووجهات نظر حول القضية موضع : delphi أسلوب دلفي -
   .االهتمام للوصول إىل بدائل ميكن تطبيقها

وهو القيام بتوقع مشكالت مستقبلية ووضع جمموعة : scenarioيوأسلوب السينار -
 .)1("من املقترحات للتصدي هلذه املشاكل

ومن أمهها حبوث العمليات اليت تقوم على بناء منوذج رياضي لتوضيح : األساليب الكمية *
ة وقائع ويتم وضع تصور لدالة اهلدف الذي يستخدم ملقارن املشكلة ومتثيل العناصر اهلامة فيها،

ومن بني األساليب الكمية اليت ميكن  احلالة ملختلف املسارات البديلة ويلي ذلك حل النموذج،
)2( استخدامها يف املفاضلة بني البدائل نظرية املباراة وشجرة القرارات

. 
ويف هذه املرحلة يتم اختيار البديل الذي يراعي األبعاد احلساسة : اختيار البديل املناسب - ج

  .ة، والتأكد من رضا اجلماهري واملشاركة بني الفاعلني املؤثرين يف السياسة العامةللمشكل
  :وهناك جمموعة من الوسائل اليت تساعد على اختيار البديل املناسب مثل

  .حتليل التكلفة والعائد -
 .الرضا العام واملشاركة -

                                                 
)1( hall ,1998), p p  -( New jersey, prentice Organizational behaviorn P. Robbins , Stephe

.107-109 
)2( (new York, Houghton Mifflin  The managerial decision making processrank Harrison, f

company, 1999),,p p .237-240. 
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 .تقدير األثر االجتماعي -
 تقدير األثر البيئي  -
يتطلب التنفيذ الكفء للسياسة العامة عدة حماور : تم اختيارهتنفيذ البديل الذي ي - د 

  :)1(جيب مراعاهتا قبل وأثناء وبعد عملية التنفيذ من أمهها
العمل على هتيئة شبكة الفاعلني املهتمني هبذه السياسة والرأي العام وحثه على التجاوب  -

  .معها
 .اإلعالمية لنشر الوعياختيار الوقت املناسب لتنفيذ السياسة مع استخدام الوسائل  -
هتيئة البيئة الداخلية جملموعة املؤسسات املعنية هبذه السياسة لضمان توفري املقومات املادية  -

 .البشرية الالزمة لتحقيق التنفيذ الصحيح
االهتمام بصياغة السياسة العامة يف صورة واضحة وموضوعية وبشكل غري قابل لتعدد  -

 .التفسريات
لية يتم تقدميها للجهات املعنية بتنفيذ السياسة حمددا هبا الوقت إعداد أوراق عمل تفصي -

 .الالزم للتنفيذ واملوارد املادية وأسلوب استخدامها خالل فترات التنفيذ
ضرورة الفصل بني السياسة اجلديدة والسياسات األخرى السابقة هلا إن وجدت وذلك  -

 .إلحداث األثر املنشود للسياسة اجلديدة
هتدف إىل حتديد قيمة النتائج املترتبة عن تنفيذ  )2(وهي عملية منهجية: تائجتقومي الن - هـ

  .السياسة العامة وذلك الختبار صحة البديل أو فشله
  :عملية صنع السياسة العامة وخطواهتا املنهجية -2

  :)3(تتميز هذه العملية جبملة من اخلصائص أمهها   
لقرار والربجمة اليت تشارك فيها عمليات التخطيط وإعداد اهذه العملية على شمل ت -

 .عناصر كثرية تتمتع بدرجات متفاوتة من السلطة والصالحية داخل النظام السياسي
الساسة و فإن اخلرباء والفنيون ونظرا للطبيعة الفنية واملعقدة للمشاكل اليت تواجه اجملتمع

                                                 
مكتبة النهضة : مصر( علي الدين هالل : ، احملرر حتليل السياسات العامة، يف " سياسيأداء النظام الوالسياسة العامة "كمال املنويف ،  )1(

 .25- 23. ، ص ص ) 1988املصرية ، 
 .109.فهمي خليفة الفهداوي ، مرجع سابق ، ص  )2(
 .293-291. ، مرجع سابق ، ص ص أصول النظم السياسية املقارنةكمال املنويف ،  )3(
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مدروسة  وضع اخلطط والربامج وتقدمي املشورة يف صورة بدائليتولون مهمة  هم من
  .إىل صانعي القرار للمفاضلة بني البدائل على ضوء املقتضيات السياسية

تتفاوت درجة إشراك املؤسسات السياسية يف رسم السياسة العامة من نظام إىل آخر  -
 .ومن حقبة إىل أخرى داخل نفس النظام

 ل معني، غري أنه يصعب عمليا يف أغلبؤويف العادة تنسب أي سياسة إىل جهة أو مس -
 .األحيان حتديد اجلهة أو الشخص املسئول عن سياسة أو قرار ما بشكل قاطع

ختاطب أية سياسة عامة طرفا ما سواء كان شخصا أو مجاعة أو هيئة أو دولة أجنبية،  -
ويظل هذا القول صحيحا حىت ولو كان جوهر السياسة هو جتاهل املشكلة أو املوقف 

 .موضع االهتمام
ة ذات طابع دينامي متحرك، إذ هي حمصلة تفاعل بني أفراد عملية صنع السياسة العام -

 .ومجاعات مصاحل ومؤسسات حكومية وعوامل خارجية
تنطوي عملية إعداد السياسة العامة على الكثري من احلسابات واخليارات اليت تستتبع  -

هل يستجيب النظام السياسي ملطالب األغلبية؟ وكيف : طرح عدة تساؤالت من قبيل
 طالب األقلية؟ ما هي القوى ذات املطالب األكثر حدة واألشد ضغطا؟يستجيب مل

يرتبط إعداد أي سياسة بقضية أو جمال معني وله نطاق زمين حمدد ، مبعىن أنه جيتاز  -     
  . مراحل خمتلفة

  :خطوات صنع السياسة العامة*   
  :تتضمن عملية صنع السياسة العامة مجلة من اخلطوات أمهها     

يبدأ إعداد السياسة إثر وجود وضع عدم رضا عام أو احتجاجات تتطلب : ة باملشكلةاملعرف*
حلول حكومية، ووصول قضية معينة إىل األجندة النظامية أو املؤسسية هو خطوة يف غاية 

 .)1(األمهية ملراحل تالية كمرحلة تكوين وصياغة السياسات العامة 
حيث تقوم مشاورات  :باملشكلة قيد االهتمام مجع احلقائق والتشاور مع األطراف املعنية *

مع اجلماعات املصلحية وتشكل جلان برملانية ووزارية ويتم االستماع إىل آراء اخلرباء والفنيني، 
  وذلك جلمع املعلومات الالزمة لرسم السياسة العامة

                                                 
 .256. ،ص ) 2002املركز العلمي للدراسات السياسية ، : عمان (  خل إىل حتليل السياسات العامةمدأمحد مصطفى حسني ،  )1(
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هدف تتضمن هذه املرحلة صياغة السياسة العامة يف برنامج عمل واضح ي: صياغة السياسات*
إىل تقدمي حلول عملية للمشكلة موضوع السياسة، وميكن التعامل مع هذا املوضوع بأسلوب 
يغلب عليه االجتاه العقالين أو التراكمي واالجتاهات السياسية اليت تعتمد على املفاوضة والضغط 

    )1(واإلقناع واملساومة وذلك حسب طبيعة النظام السياسي
الذكر فإن جناح املشكلة يف الوصول إىل مرحلة األجندة هي كما سبق : مقترحات السياسات*

املرحلة األوىل واألكثر أمهية ولكن الوصول إىل هذه املرحلة وحده ال يكفي، فقد تتعثر املشكلة 
يف هذه املرحلة أو ترجع إىل مرحلة سابقة على حسب الظروف احمليطة، فإذا تأهلت املشكلة 

كومة جيب أن جتد طرقا وخططا للتعامل مع املشكلة، كما إىل مرحلة صياغة السياسة فإن احل
أن احلاجة للتحرك لتقدمي حل هلا أصبح مقبوال من قبل صانعي السياسات، وتطرح يف هذه 

ما هي اخلطة املناسبة للتعامل مع املشكلة؟ ما هي األهداف : املرحلة عدة تساؤالت منها
األهداف؟ ما هي اآلثار املتوقعة لكل بديل  واألولويات؟ ما هي اخليارات املتاحة لتحقيق تلك

  )2(من البدائل؟
ختضع خمتلف بدائل السياسة املقترحة لنقاش حيدث داخل املؤسسات احلكومية : النقاش العام *

طبقا لإلجراءات الدستورية، كما جيري النقاش داخل مؤمترات تعقدها األحزاب ومجاعات 
 .املصاحل واجملتمع املدين بصفة عامة

ويعين هذا حسم االختيار بني البدائل املقترحة لصاحل إحداها ليصبح مبثابة سياسة : ختاذ القرارا*
    )3(عامة، وصدور قرار سلطوي من قبل اجلهات الرمسية املختصة

ميثل التنفيذ املرحلة اليت يقل فيها عدد املشاركني يف عملية صنع السياسات : تنفيذ السياسة*
ة يتم تنفيذ السياسة لتحقيق األهداف املرجوة وأي إمهال يف هذه املرحلة العامة، ويف هذه املرحل

 .قد يؤدي إىل فشل يف تنفيذ السياسة
قد حقق أهدافه كما هو متوقع منه ) السياسة(وهو عملية التأكد من أن الربنامج : التقييم*

غيل الربامج هتتم بعمليات تش ةوبصورة حتقق نوايا صانع السياسات، و ميكن أن يستخدم كأدا
للمشاركني يف عمليات صنع السياسة العامة يف املراحل ) تغذية عكسية(لتقدمي معلومات راجعة 

                                                 
 256.نفس املرجع، ص )1(
 .257. نفس املرجع ، ص )2(
 294.كمال املنويف ، مرجع سابق ، ص  )3(



58 
 

السابقة، وتساعد التغذية العكسية يف تعديل حمتوى السياسة حىت يف مرحلة التنفيذ وذلك 
 املقصودة لتحسني فاعليتها وكفاءهتا، ومن جانب آخر فإن عملية التقييم حتدد اآلثار السيئة غري

 .)1(للسياسة كما تساعد يف تدقيق عمليات الصرف على الربامج للتأكد من مشروعية صرفها
  :عملية تنفيذ السياسة العامة واخلطوات املنهجية املالزمة هلا - 3

إن عملية تنفيذ السياسة العامة هي العملية الالزمة لتحويل السياسة العامة من حالتها         
ىل حالتها امليدانية كعمل تنفيذي، وعلى هذا األساس تتضمن تلك العملية اإلعالنية كقرار إ

وتستغرق املساحة الفاصلة بني إعالن السياسة وبني تأثريها احلقيقي، والتعبري الفعلي عما حيصل 
يف احلقيقة وعما حيصل من جهد وأداء وما ينجم عنه من رأي وتغذية راجعة يف إطار املنظمات 

  .ة التنفيذية املعنية بأعماهلا ومهامها الالزمةواألجهزة اإلداري
  :ية املالزمة لعملية تنفيذ السياسة العامةجاخلطوات املنه *
البد از أي عمل بطريقة سليمة لذلك يعترب التخطيط ضروريا الجن: وضع اخلطط التنفيذية- أ

سياسات العامة، إلدارات وأجهزة احلكومة املختلفة من وضع اخلطط التنفيذية الالزمة لتنفيذ ال
وحتتوي هذه اخلطط على األهداف العامة اليت يسعى واضعو السياسات إىل حتقيقها وكذلك 

  .األموال الالزمة لتحقيق تلك األهداف
البد أن تنعكس اخلطة اليت يتم إقرارها بعد اختيار البدائل يف آلية : تنظيم وتنسيق العمل - ب

خطط وأهداف فرعية يعهد بكل منها إىل وحدة  عمل تنظيمية، إذ البد من تقسيم اخلطة إىل
من الوحدات التنظيمية املوجودة يف اجلهة املعنية، أو إنشاء وحدة جديدة هلا إن مل تكن 

 .موجودة وكل هذا لضمان سري العمل وعدم التضارب فيه
    تبقى عمليات التخطيط والتنظيم نوايا وأطر ال تظهر نتائجها : توجيه املوظفني وقيادهتم - ج

 ، ومن هنا تأيت هذه اخلطوة للتأكيد على أمهية املورد اإال بعد مباشرة املوظفني العمل على تنفيذه
  .البشري وضرورة حتفيزه لتنفيذ السياسات العامة

هذه املرحلة بالغة األمهية حبيث ميكن استكشاف حاالت االحنراف  تعترب: الرقابة على التنفيذ-د
   )2( .ذلك لتداركها وتصحيح مسارهاا أو حال حصوهلا، وعن حتقيق األهداف قبل حصوهل

                                                 
 .294.نفس املرجع السابق ، ص  )1(
 .266- 260. ، ص ص ) 2006دائرة املكتبة الوطنية ، : عمان (  السياسة العامةرسم وتنفيذ وتقييم وحتليل حممد قاسم القريويت،  ) )2(
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  :عملية تقومي السياسة العامة واخلطوات املنهجية املالزمة هلا -4
إن عملية التقومي تقوم على معرفة عملية وحقيقية وموضوعية باالنعكاسات السلبية         

تها وكفاءهتا يف حتقيق األهداف واإلجيابية املترتبة عن السياسة العامة وعن تنفيذها ومدى فعالي
التقومي يرتبط بتطبيق بعض : "هذه العملية بقوله أن" وليام دان"ويعرف . اليت وضعت من أجلها

املقاييس والقيم على نتائج السياسات العامة والربامج املعرب عنها، فهو مصطلح مرادف ملعاين 
هي األخرى جهودا يف حتليل التثمني والقياس والتقدير واليت تتضمن : كلمات أخرى مثل

وبأكرب خصوصية فإن معىن التقومي يشري إىل استخالص املعلومات حول نتائج . السياسة العامة
      )1("السياسة العامة لتقوميها بشكل واقعي وحقيقي

  )2(:يتخذ التقومي أشكاال متعددة أمهها :أشكال التقومي
اسة العامة ويستند إىل معايري موضوعية ويكون قبل اختاذ أو تبين السي: التقومي املتقدم -1

  .تولد املعرفة حول اآلثار اليت قد تنجم يف املراحل القادمة
يساعد هذا النوع من التقومي على القيام بتعديالت وترتيبات : التقومي االستراتيجي -2

ضرورية قبل البدء يف عملية التنفيذ، ومينح املنفذين معطيات عن البيئة الداخلية 
اليت تساعدهم يف إعادة النظر يف مواردهم وجدوهلم الزمين املخصصة  واخلارجية

 .لغرض بدء التنفيذ
وهو جوهر عملية التقومي يف السياسة العامة، وحيضى باهتمام كبري قد : تقومي الربامج -3

يتعدى مهمة التنفيذ، والسبب املباشر هو الوقوف على مدى جناح املمارسات العملية 
لى املستويات الفنية اإلجرائية، ومعرفة مدى حتقيق الربامج للعمليات التنفيذية ع
 .احلكومية ألهدافها

وهذا النوع يعىن مبعرفة القدرة اإلنتاجية للربامج احلكومية ومدى حتقيق : تقومي الفعالية -4
األهداف املوضوعة يف السياسة العامة، ويكشف عن كل االحنرافات اليت قد حتدث 

بات السياسية أو اإلدارية، باإلضافة إىل معرفة وجود أي يف عمليات التنفيذ والتالع
 .إسراف يف اجلهد والوقت واإلمكانيات

                                                 
 .311. فهمي خليفة الفهداوي ، مرجع سابق ، ص  )1(
 .329-327. ،ص ص )  2002دار املناهج ، : عمان (  إدارة األعمال احلكوميةحممد موفق حديد ،  )2(
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مدخالت الربامج كحجم القوى (ويعىن مبعرفة ماذا جيري داخل الربامج : تقومي األداء -5
لتقومي الدرجة ) العائدات أو الناتج(ويركز على املخرجات ) البشرية واملوارد املادية

فيها أية سياسة عامة أو برنامج حكومي على أقل تكلفة ممكنة كمؤشر اليت حتافظ 
 .اقتصادي

ويركز على معرفة اآلثار اإلجيابية والسلبية املترتبة عن تنفيذ السياسة : تقومي النتائج -6
 .العامة وكشف املؤشرات املباشرة وغري املباشرة املرتبطة بتلك اآلثار

البيئية اليت تتفاعل مع تنفيذ وتطبيق ويعىن بتشخيص الظروف : تقومي السياسات -7
  .دهورتالسياسات، ومعرفة ما إن كانت هذه الظروف تغريت أو حتسنت أو ت

  :اخلطوات املنهجية املالزمة لعملية التقومي *
باإلضافة إىل أشكال التقومي واليت ميكن اعتبارها خطوات منهجية يف عملية التقومي، تتضمن هذه 

  :االعملية مراحل أخرى أمهه
ويدور هدف التقومي هنا حول مدى فاعلية وكفاءة : تقومي عملية صنع السياسة العامة - أ

عملية صنع السياسة العامة، وذلك بتوفري معلومات عن آثار املقترحات على كل أعضاء 
اجملتمع، ويساعد يف عملية االختيار وقد يقلل من حتيز صناع السياسة، وعندما يتوافر دليل على 

وب بديل معني تتولد رؤيا جديدة تقود إىل خلق بدائل أفضل، فتصبح عملية صنع مزايا وعي
  .السياسة العامة دائرية الشكل

واهلدف منه احلكم على مدى التزام اجلهاز التنفيذي : تقومي عملية تنفيذ السياسة العامة - ب
 :يذ أمههابإتباع اخلطط والربامج واإلجراءات املرسومة، وهناك عدة حماور لتقومي التنف

  .حمور العالقات اإلنسانية واليت هتتم بسلوك الفاعلني -
 .حمور سياسي يركز على املنظمة ذاهتا كمجموعة من القواعد السلوكية املنظمة -
 .حمور هيكلي يركز على املنظمة كمجموعة من القواعد السلوكية ال منظمة -
 .النظامالنظم اليت ترتبط بني املنظمات وبعضها، وبينها وبني البيئة و -
ويعىن هذا النوع من التقومي مبعرفة فاعلية السياسة العامة : تقومي آثار السياسة العامةـ  ج

  .ومدى حتقيق النتائج املسطرة
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مث  السياسات العامة بداية من ظهور املشكلة حتليل دورة منوذجا لالشكل التايل يقدم و      
أخريا يف تقييم السياسة العامة، لتبدأ بعد صياغة مقترحات، مث إضفاء الشرعية، مث تنفيذها، و

   .ذلك دورة جديدة
  .دورة السياسات العامة 01الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سلسلة ، "اجملالس القومية املتخصصة حنو دعم قرارات السياسة العامة"السيد عبد املطلب غامن،  :املرجع
  .11.،ص2001نوفمرب،11 منتدى السياسة العامة

  
تواجه عملية تقومي السياسات العامة عدة : صعوبات تقومي السياسات العامةمشكالت و *

  :)1(مشكالت قد حتول دون التقومي الفعال لتلك السياسات، ومن أمهها ما يلي
  .التنفيذ غري الفعال وصعوبة حتديد األولويات أو الصياغة غري اجليدة للسياسات العامة أ -1

                                                 
علي الدين هالل : ، احملرريف حتليل السياسات العامة، " العامة وأداء النظام السياسي ةسياسال"كمال املنويف ،  -:ملزيد من التفاصيل راجع  )1(

 .42.، ص مرجع سابق

 املشكالت العامة مقترحات احلركة  السياسة  العامة

 تقومي تنفيذ

 السياسةتقومي مراجعة 

 حركة  إعادة تعريف  

 ختيارإبدائل
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  .الوضع القائم قبل وبعد تطبيق سياسة معينةعدم توافر بيانات ومعلومات عن  -2
قد تواجه نتائج التقومي باملعارضة من قبل املعنيني ببعض السياسات العامة مما يعيق هذه  -3

  .العملية
والبشرية املخصصة لسياسة ما إلجراء  ةمشكالت خاصة باستقطاع جزء من املوارد املالي -4

  .ء السياسة ونتائجهاعملية التقومي وهذا قد يؤثر سلبا على أدا
  :)1(العامة نفسها نذكر منها تهناك بعض املشكالت تتعلق بالسياسا -5
مقاومة بعض املؤسسات احلكومية ووحداهتا التنظيمية إزاء حماوالت التقومي اجلاد وذلك  - 5/1

  .خوفا من كشف التالعبات وسوء األداء يف تنفيذ السياسات والتعرض للمسائلة واحملاسبة
الفلسفية والسياسية للحكومة،  دم قدرة عملية التقومي على استيعاب بعض األبعاعد - 5/2

  .وذلك راجع إىل أن هذه العملية تتضمن أنشطة حمددة ميكن تتبع آثارها بدقة
ات الالزمة لعملية التقومي وصعوبة التوصل إىل حقائق صعوبة احلصول على املعلوم - 5/3

  . حمددة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .327.فهمي خليفة الفهداوي ، مرجع سابق ، ص  -: راجع يف ذلك  )1(
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  م السياسة العامةمؤسسات رس:ثالثا

اركة وحتريك شإن جناح السياسة العامة وحتقيقها ألهدافها يتضمن من الناحية املبدئية م        
هلا حنو تفعيل دورها من خالل حتليلـها بصـورة أكثـر     -الرمسي والغري رمسي-مراكز الدعم 

ىت تتمكن من ح منطقية للوصول إىل أسباب هذا النجاح أو إلعطاء املشورة والنصح املؤسسي،
  .إضفاء مسة التفكري اإلستراتيجي على صانعي القرار

ويهدف هذا العنصر إىل إبراز القوى الفاعلة واملؤثرة يف رسم السياسات العامة وطـرق          
  :ولتحقيق هذا اهلدف فقد مت  تقسيم هذه الدراسة إىل قسمني ،تأثريها

  .األطراف الفاعلة يف رسم السياسة العامة -1    
  .األطراف الرمسية -أ        
  .)اجملتمع املدين( رمسيةالاألطراف غري  -ب       

  .ة العامةسطرق تأثري الفواعل يف رسم السيا -2    
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  األطراف الفاعلة يف رسم السياسة العامة  -1
ـ  )الرمسية و غري الرمسية(  ونقصد هبم األفراد واجلماعات واجلهات         اركون يف الذين يش

رسم السياسة العامة، وهناك تنوع كبري يف املنظمات املشاركة يف عملية رسم السياسة العامـة  
خصوصيتها من جهة، ودرجة اهتمام املنظمات بسياسات بعينها ونظرا لتعدد األنظمة السياسية 

  :من جهة أخرى، وعليه فقد مت تناول هذا املوضوع من خالل عنصرين مها
  .ية يف رسم السياسة العامةاألطراف الرمس -أ
  .األطراف غري الرمسية -ب
مـن السـلطات    تنبع أحقية اجلهات الرمسية يف رسم السياسـة العامـة  : اجلهات الرمسية -أ

  :الدستورية اليت ختول هلم مباشرة التصرف والفعل واختاذ القرارات، و تتمثل الفواعل الرمسية يف
الرمسية اليت تضطلع أساسا بتشريع  اجلهاتية من أهم تعد السلطة التشريع: السلطة التشريعية*

وضع القواعد العامة اليت تنظم خمتلف أوجـه احليـاة السياسـية    واألنظمة والقوانني، واللوائح 
وانطالقا من االختصاصات اليت متارسها هذه اهليئة ميكن  .)1(االقتصادية واالجتماعية يف الدولة

ومـن أمههـا االختصـاص التشـريعي،      سياسة العامةتتدخل يف عملية صنع ورسم ال أنهلا 
االختصاص املايل املتضمن موافقتها على مشاريع امليزانية، االختصاص الرقايب والذي مينحها حق 

عن طريق اللجان  ةالرقابة على اهليئة التنفيذية من خالل عدة آليات كبيان السياسة العامة والرقاب
  .الدائمة واملتخصصة واالستجواب

تلف دور اهليئات التشريعية وأمهيتها يف رسم السياسة العامة حبسب تباين األنظمـة  خيو        
وقدرة السـلطة التنفيذيـة    وقوة النخب السياسية واألحزاب ومجاعات املصاحل، ، )2(السياسية

فمجلس العموم الربيطاين مثال يعد . )3(ومدى متثيلها حلزب قوي أو عدد من األحزاب املؤتلفة
بسبب سيطرة حزب األغلبية  فعالية يف رسم السياسة العامةوعف اجملالس التشريعية قدرة من أض

يه، كما أن أغلب أعضاءه يشكلون السلطة التنفيذية، ليبقى دوره منحصرا يف مناقشة لاحلاكم ع
رس األمريكي الذي يلعب دورا رئيسـيا يف  غعلى عكس الكون تأهيل النخبة وتوظيف أفرادها،

أ، ويتضح هذا األمر كذلك يف قوة املشرعني بالنسـبة للـدول   .م.العامة يف الو رسم السياسة
                                                 

 .46.،ص )2001مركز الدراسات الدولية، : بغداد(  حقل معريف جديد: السياسات العامة وصال جنيب العزاوي،  )1(
 .170.،ص )1998الدار األهلية للنشر والتوزيع، : عمان( - نظرة علمية -السياسات العامة يف وقتنا احلاضرهشام عبد اهللا، مترمجا،  )2(
 .50.وصال جنيب العزاوي، مرجع سابق، ص  )3(
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  .الدميقراطية عن حمدودية هذا الدور بالنسبة لبلدان العامل الثالث
و تضم األفراد العاملني يف البريوقراطية احلكوميـة املتمثلـة باملؤسسـات    : السلطة التنفيذية*

حلكومية املتنوعة، اليت غالبا ما تضطلع بتنفيـذ السياسـة   األجهزة اإلدارية اواللجان وواهليئات 
العامة للبالد، غري أن دورها يف صنع السياسة العامة ال ميكن إخفاءه بأي حال مـن األحـوال   

بـل   فكثريا ما جند رئيس اجلمهورية جيمع بني قيادة العملية التنفيذية وقيادة العملية التشـريعية 
  )1(.وغريها غانا، سوريا،اجلزائر: خلارجية لبالده مثلوتترك له اليد لرسم السياسات ا

يلعب القضاة دوراً كبرياً يف تفسري السياسات العامة من خـالل مراجعـة   : السلطة القضائية*
   .النصوص أو تعديلها أثناء تقدمي املشورة سواًء تعلق األمر مبضمون السياسة أو تطبيقها

  : )2(ياسية يرجع إىل عدة أسباب أمههاتدخل هذه السلطة يف العملية السو        
هي السلطة الوحيدة املكلفة بالرقابة على دستورية القوانني والقرارات والسياسات العامـة،   -

  .حيث يتم استشارهتا حول بغض مشاريع السياسات العامة كاجمللس الدستوري يف فرنسا
راجعة الدائمـة واملنتظمـة   مبثابة رقيب قضائي على السياسات العامة بسبب قيامها باملهي  -

للقوانني املعرب عنها لضمان شرعيتها، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن قيام السلطة القضـائية هبـذا   
اإلختصاص اليكون مببادرة منها بل انطالقاً من قيامها بالفصل يف املنازعات القائمة بني األفراد 

  .واجلماعات وبني أجهزة الدولة
ضع السياسات العامة ومطبقيها، حيث تقـوم بعمليـة التفسـري    تلعب دور الوسيط بني وا -

والتوضيح السليم والقانوين للمقصود من السياسات العامة، كما مينحها هـذا القـدرة علـى    
     . املطالبة بتغيري اجلهات املكلفة بتنفيذ السياسات العامة وتقييمها

قوم هبا األجهزة احلكومية يف رسـم  ن رقابة القضاء الفعالة على التصرفات اليت تكما أ        
وذلك بإلغاء القـرارات   ،السياسة العامة أو تنفيذها بعد الضمانة احلقيقية إزاء التعسف اإلداري

اإلدارية اجملحفة اليت اختذهتا اجلهات املعنية حبق املواطنني أو التعويض عن األضرار اليت جنمـت  
  )3(.عنها

                                                 
  .59-58ص مرجع سابق، عامر الكبيسي ، )1(
 .217.فهمي خليفة الفهداوي، مرجع سابق، ص )2(
عامل :القاهرة( نظرية الدولة،الفكر السياسي،الرأي العام واإلعالم والعالقات الدولية :أصول العلوم السياسية ،ينيحممد علي العو )3(

 .115. ،ص)1981،الكتاب



66 
 

نظام آلخر حيث جند احملاكم األمريكية تعمل على وضع وخيتلف تأثري هذه السلطة من         
وتنفيذ الكثري من السياسات االقتصادية واالجتماعية وتتدخل ملنع حدوث اختراقات يف مقاصد 
وأهداف السياسات العامة، غري أن ذلك ال ينطبق على الدول النامية حيث يكون هذا التـأثري  

  .حمدود إن مل نقل منعدم
كونه اجلهاز الذي ميلـك  ليشارك اجلهاز اإلداري يف وضع السياسة العامة  :األجهزة اإلدارية*

دوره  تلفوخي. املعلومات عن قضايا السياسات واجلوانب الفنية املتعلقة بتنفيذ تلك السياسات
من نظام سياسي آلخر،كما ختتلف األنظمة اإلدارية من حيث احلجم ودرجة التعقيد واهلرميـة  

ائع يف العلوم السياسية كون اجلهـاز اإلداري  شوبالرغم مما هو . تقالليةاالسودرجة  التنظيمية
فـإن  ، يضطلع فقط بتنفيذ السياسة العامة اليت حتددها املؤسسات السياسية بصورة أوتوماتيكية

اجلهاز اإلداري يشارك يف تطوير السياسات  وأصبحختفت يف الوقت احلاضر اهذه الفكرة قد 
لصنع السياسـة العامـة    اكرة احلكومة فهو ميلك املعلومات الضروريةكما أنه يعترب ذ العامة،

  )1(.لذلك نتيجةبسبب دوره املباشر يف تنفيذ تلك السياسات وتراكم اخلربات 
ويساهم يف رسم السياسة العامة بعدة طرق منها طرق مباشرة وأخرى غـري مباشـرة،           

ياسات معينة أو مشاريع قوانني على اهليئـة  وتتمثل الطريقة املباشرة بتقدمي اقتراحات حول س
التشريعية، أو املطالبة بتعديل أو تغيري السياسة العامة بناًء على استقباله ودراسـته للمعلومـات   

، أّما )2(املعربة عن ردود فعل املواطنني إزاء توجهات هذه السياسات ومقدار جناحها أو فشلها
ياسة العامة أثناء عملية وضعها ورمسها باعتبـار هـذا   الطرق غري املباشرة فتتمثل يف توجيه الس

اجلهاز هو املرجع األساسي للكثري من املعلومات اليت حيرص على تقدميها بالقدر الذي يتماشى 
مع اخليارات اليت يفضلها يف السياسات العامة، أو توجيه السياسة العامة أثناء عملية التنفيذ ذلك 

دد الواقعي ملعىن السياسة املوضوعة ومضموهنا الفعلي وتعطـي  أن أجهزة اإلدارة العامة هي احمل
  )3(.التفسريات التطبيقية هلا

تنحصر فقط يف مشاركة القوى  إن عملية رسم السياسة العامة ال:األطراف غري الرمسية -ب

                                                 
، قسم العلوم السياسية  رسالة دكتوراه يف التنظيمات السياسية واإلدارية،(،"يف اجلزائرالعامة التعليمية  اتحتليل السياس"نور الدين دخان، )1(

 .62-61.ص ص ،)2007جامعة اجلزائر،
 .149.، ص)2000الدار الثقافية للنشر، : القاهرة ( الدولة العصرية دولة مؤسساتحسن أبشر،  )2(
 .29.، ص)1979دار النهضة العربية ،: بريوت( -مدخل بيئي مقارن -اإلدارة العامةأمحد صقر عاشور،  )3(
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 ثر على صانعي السياسات العامة ومنفـذيها، ؤتشارك وت )غري رمسية (الرمسية بل هناك جهات 
  :ي توضيح لكيفية تأثري بعض اجلهات يف عملية رسم السياسات العامةوفيما يل

جمموعة من األفراد يلتقون يف أهداف  "تعرف اجلماعات الضاغطة بأهنا:اجلماعات الضاغطة * 
وخصائص معينة يسعون إلحداث التأثريات املطلوبة يف السلوك الذي يتخذه صانع القرار جتـاه  

اجلمعيـات  و، مثل النقابـات العماليـة   )1("حقيق مصاحلهموتوجيهه لت قضاياهم ومطالبهم،
تسعى مجاعات الضغط للتأثري على صـناع القـرار   وة، نياالجتماعية والدينية واالحتادات امله

وبذلك فهي  ة العامة،سلالهتمام مبطالبهم وقضاياهم وحماولة دفعهم الختاذ موقف له صفة السيا
هلا وطرح البدائل للسياسات العامة املتعلقة به، كمـا  تساهم يف بلورة املطالب وجتميعها وإيصا

تساهم يف ترشيد صنع وتنفيذ السياسات العامة من خالل تزويد أصحاب القرار باملعلومـات  
  .الواقعية عن موضوعات السياسة العامة

وتعد اجلماعات األكثر تأثريا يف توجيه الكثري من السياسات العامة تلك الـيت تتميـز           
التنظيم و احلجم الواسع واملوارد الكثرية والقيادة احلسنة، ضف إىل املكانة االجتماعيـة   حبسن

هلذه اجلماعة أو تلك، و متاسك األعضاء ودرجة املنافسة بني هذه اجلماعـات ومنـط اختـاذ    
  .)2(القرارات يف النظام السياسي

ه صـفة العموميـة   تنظيم سياسي ل:" يعرف احلزب السياسي على أنه: األحزاب السياسية*
يف  طارق اهلـامشي كما يعرفه . )3("والدوام، و له برنامج يسعى مبقتضاه للوصول إىل السلطة 

جمموعة من األفراد تربط بينهم روابـط معينـة ومصـاحل    :"على أنه)األحزاب السياسية( كتابه
  )4(".مشتركة ويهدفون إىل الوصول إىل السلطة أو املشاركة فيها

  :أغلب األنظمة السياسية السائدة جمموعتان من األحزابتوجد يف و        
تكون خـارج السـلطة   : تقود السلطة السياسية يف البالد، و اجملموعة الثانية: اجملموعة األوىل

ح السياسة العامة للحكومة و إقناع الرأي العام بصحتها، شرفاألوىل تقوم ب. )معارضة(السياسية
اسية وحتديد مسارها وتوجيه عملية رسـم السياسـة   وتعمل كذلك على تشكيل السلطة السي

                                                 
  .201.ص ،)1968 دار النهضة العربية، القاهرة، ( دراسة فلسفية حتريرية :النظام السياسي إبراهيم درويش ، )1(
 .64.ص مرجع سابق، عامر الكبيسي، )2(
  .58.ص مرجع سابق، وصال جنيب العزاوي، )3(
 .64.ص ،)1990، مطابع التعليم العايل :بغداد( األحزاب السياسية طارق اهلامشي، )4(
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العامة طبقا للتوجيهات الفكرية والفلسفية اليت تؤمن به، والثانية تعمل على كسـب التأييـد   
  .اجلماهريي متهيدا خلوض االنتخابات للوصول إىل السلطة و مراقبة الفئة األوىل

علـى  احد يكون هو املسيطر كما يوجد يف بعض الدول اليت ال تؤمن بتعدد األحزاب حزب و
  .صنع السياسة العامة وتنفيذهاعملية 
إن لألحزاب السياسية وظائف عديدة فهي تقوم ببلورة املطالب والقضايا العامة وتـثري          

الرأي العام حوهلا، و حماولة إقناع املواطنني بتبين املواقف اليت تتخذها هذه األحزاب للضـغط  
يلة من وسائل الرقابة السياسية على النشاط احلكـومي، هـذا إن   على احلكومة، كما تعد وس

 كانت األحزاب خارج السلطة، أما إن كانت داخل السلطة فإهنا تقوم بتشـكيل السـلطة أو  
  .جتديد بنيتها أو تغيريها، وحتديد مساراهتا وتوجيه عملية رسم السياسات العامة وفقا لتوجيهاهتا

  ):الرأي العام(  ناملواطنو*
إن الرأي العام ال ميثل بالضرورة رأي األغلبية بل ميكن أن ميثل رأي فرد أو جمموعة من         

األفراد جتاه قضية معينة، ليتطور ويتسع بالتفاعل واالتصال ليكون رأيا عاما لشرحية واسعة من 
  )1(.اجملتمع
بية بعض مطالبهم وحترص العديد من األنظمة السياسية على مساع أصوات املواطنني وتل        

عدم االرتيـاح عنـدهم، فحـرص    وولو بدرجات متفاوتة، وهذا لتقليل النقمة بني صفوفهم 
األنظمة على االستجابة ملطالب املواطنني وترمجتها يف سياسات ما هو إال دليل على تأثري الرأي 

لسياسة العامة أن الرأي العام يشارك يف رسم ا ل أملوندئيابرجويرى  )2(.العام على صناع القرار
لسياسات العامة، أما السياسات ليف اجملتمعات الدميقراطية، وذلك بوضع قيم ومعايري وتوقعات 

  )3(.العامة ذاهتا فهي من صنع مجاعات متخصصة تتمثل يف مراكز صنع القرار
وعموما ميكن القول بأن املواطنني ال يضعون السياسة العامة للبالد من جهـة وليسـوا           
دين عنها متاما من جهة أخرى، فاجتاهات الرأي العام وتوقعاته حول كيفية مواجهة بعـض  بعي

القضايا ال ميكن إمهاهلا من قبل صانعي السياسات العامة، بل تعد اإلطار العام الذي يفترض أن 

                                                 
 .79.ص، )1993دار احلرية للطباعة والنشر،: بغداد( ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية :أي العامالر صادق األسود، )1(
  .67.ص مرجع سابق،، عامر الكبيسي  )2(
، )1993مركز دراسات الوحدة العربية، :بريوت( يف صنع القرارات يف الوطن العريب االتصالدور وسائل  سيوين إبراهيم،بمحادة  )3(

  .109.ص
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وماهو ناجح وماهو فاشل مـن   دد ماهو مقبول وماهو مرفوض،حتيتحرك ضمنه هؤالء، فهي 
  .بعد تنفيذ تلك القراراتخصوصا  سياسات

رين يف رسم السياسات العامة ال ينحصرون فقـط يف الفواعـل   ثإن املؤ: األطراف اخلارجية* 
الداخلية، حيث تعترب األطراف اخلارجية فاعل من فواعل رسم السياسات العامة سواء كانـت  

اقتصـادية  هذه األطراف منظمات دولية كاألمم املتحدة والبنك الـدويل أو دوال ذات قـوة   
جامعـة  وأو احتادات دولية كاالحتاد األورويب  ،وعسكرية متفوقة كالواليات املتحدة األمريكية

  .دول العربية
ونذكر مثاال على هذا سياسة اخلوصصة اليت اعتمدهتا الكثري من الدول منها اجلزائر يف         

  .م بالدفاع عنهامنتصف التسعينات واليت كانت من صنع صندوق النقد الدويل الذي قا
  تأثري الفواعل يف رسم السياسة العامة وأساليب طرق  -2
إن عملية رسم السياسات العامة عملية معقدة ذلك ألنه تشارك يف صياغتها أطـراف          

وأولويات ختتلـف عـن   لكل منها قيم ومبادئ ومصاحل  -كما سبق الذكر -وجهات خمتلفة
واجلهات املشاركة  االعتباراتمتباينة حسب تباين وعددة كما أن هذه العملية متبعضها البعض،

وتتخذ تبعا لذلك  فضال عن أهنا قد تتضمن اختيارا واعيا ومدروسا ألهداف مجاعية يف رمسها،
قرارات ملزمة للجميع بعد اختاذها صفة السياسة العامة، ويف ذلك صعوبة التوفيق بني أهـداف  

ويتضمن هذا العنصر نقطـة مهمـة يف    لى عملية الرسم،ومصاحل اجلماعات املتباينة واملؤثرة ع
: عملية رسم السياسة العامة وهي طرق تأثري الفواعل يف هذه العملية، وهـذه الطـرق هـي   

  .التعاونو  املساومة،املنافسة،الصراع،األمر أو الفرض
أكثر ممـن يتمتعـون بالسـلطة أو     عملية تفاوض بني شخصني أو"تعرف بأهنا :املساومة -أ

الحية لالتفاق على حل مقبول ولو جزئيا ملصلحة أهدافها، و ليس بالضرورة أن يكون حال الص
  "التوصل إىل مبادالت مفيدة للطرفني "فهي  )1( "مثاليا
وهكذا فإن املساومة هي حماولة الوصول إىل تبادل منافع مشتركة بني املتساومني، فقد         

ة أو العكس، أو بني مجاعات الضغط من جهة وصـناع  صناع السياسة العاموتتم بني املواطنني 
السياسة من جهة ثانية، أو بني أعضاء الربملان فيما بينهم أو حىت بني دولتني يف عالقة اعتمـاد  

                                                 
 .107.ص مرجع سابق، كبيسي ،عامر ال )1(
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  .متبادلة، كما قد تكون بني عدة أطراف
، نشاط ميارسه طرفان أو أكثر هبدف الوصول إىل الغاية نفسـها  و تعرف بأهنا :املنافسة -ب
ـ حتصل عند وجود شخصني أو أكثر تتعلق رغبتهما باحلصول على شيء ما ميتاز بال وهي درة ن

كل منهما إىل حتقيق غايته دون تقدمي نفع لآلخر، بينما حيـاول املتسـاومون    دالنسبية، ويعم
تشجيع بعضهم البعض على قبول موقف قد يفيد اجلميع، غري أن هناك بعض املواقـف جتعـل   

  )1(.ئتالفيةإلهما كتكوين احلكومات اض املساومة لوجود خطر يعترإىل يلجئوناملتنافسني 
لسعي حنو حتقيق أهدافها، وجناح لإن الصراع نشاط تقوم به جمموعتني أو أكثر  :الصراع -ج

جمموعة معينة يلغي جناح جمموعة أخرى و يلحق هبا خسارة، ويتخذ الصراع شكال عنيفـا أو  
  )2(.سلميا
إصدار األوامر و التعليمات مـن األعلـى إىل األدىن يف املنظمـة    و هو  :األمر املفروض -د

الواحدة، ويتم عرب السلم اهلرمي ومن الرؤساء إىل املرؤوسني، وذلك لتوجيههم لتبين بـراجمهم  
  )3().الثواب و العقاب( باستخدام منظومة التحفيز

ر وحتصل على إن التعاون يتم حينما يستميل طرف من األطراف الطرف اآلخ :التعاون -هـ
موافقته لقضية معينة، وذلك بعد إقناعه هبا بناء على حقائق كانت غائبة أو معلومات كانـت   

  )4(.غري متوفرة أو مصاحل مل تكن واضحة للطرف اآلخر
فالتعاون بذلك يأيت نتيجة اقتناع أحد األطراف بقضية ما واالتفاق على حتقيق أهداف         

  .ال أهداف شخصيةيع مشتركة ختدم مصاحل اجلم
  
  
  

  

                                                 
 .260.ص مرجع سابق، فهمي خليفة الفهداوي، )1(
 الصفحة، نفس نفس املرجع  )2(
  .110.ص مرجع سابق، عامر الكبيسي، )3(
 .110.ص نفس املرجع، )4(
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  تزايد اإلهتمام بالسياسة العامة: رابعا
 the policy scienceوكتابه  "هارولد السويل"ترجع نشأة علم السياسات العامة إىل          

الذي ظهر يف مخسينيات القرن املاضي، وكان هذا العلم مرتبطا إىل حد كبري بالعلوم السياسة 
كي، ومع ظهور املدرسة السلوكية يف بداية الستينيات تزايـد  خاصة مبادة نظام احلكم األمري

االهتمام مبنهج حتليل النظم يف العلوم السياسية الذي اهتم بتحليل مدخالت وخمرجات النظام 
  .السياسي

وسنربز يف هذه الدراسة تزايد اإلهتمام مبوضوع السياسات العامة وذلك مـن خـالل           
  .خل السياسة العامة، وأسباب االهتمام املتزايد بالسياسة العامةركنني أساسيني مها أمهية مد

  :أمهية مدخل السياسة العامة - 1
يعترب مدخل السياسة العامة من املداخل احلديثة نسبيا يف التحليل السياسـي املقـارن،           

ية هتمام به بشكل ملحوظ خالل العقدين األخريين من القرن العشرين، وتأيت أمهإلحيث تزايد ا
أن هذه السياسات تكشف عن : هذا املدخل يف دراسة النظم السياسية من عدة اعتبارات منها

والسياسية للنظام احلاكم واليت ميكن يف ضوئها فهم وحتليل اختياراتـه   ةالتوجهات األيديولوجي
وأولوياته وطبيعة القوى االجتماعية والسياسية اليت يعرب عنها، كما أهنا تكشف عـن خريطـة   

ملصاحل والقوى املتنافسة يف اجملتمع وآليات النظام يف التعامل مع املطالب اليت تطرحها، ومـن  ا
خالل دراسة السياسة العامة ميكن الوقوف على منط أداء النظـام ومـدى فاعليـة أجهزتـه     
ومؤسساته، وهبذا فالسياسة العامة ومن خالل مدخالهتا وعملية صنعها تكشف عـن طبيعـة   

العملية السياسية، ومن خالل خمرجاهتا وعملية تنفيذها تعترب مبثابـة   توديناميا النظام السياسي
  .(1)احملك احلقيقي ملدى فاعلية النظام يف التعامل مع املشكالت اليت تواجه اجملتمع

  
  
  
  

                                                 
، ص )2005لوحدة العربية، مركز دراسات ا: بريوت( النظم السياسية العربية واالجتاهات احلديثة يف دراستهاحسنني توفيق إبراهيم،   (1)

.293.  
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  أسباب اإلهتمام املتزايد بالسياسة العامة -2
تدرس كفرع مـن فـروع    كانت السياسات واحلكم قبل منتصف القرن التاسع عشر        

الفلسفة األخالقية وكانت اجلهود منصبة على البناء املؤسسايت والتربيرات الفلسفية للحكومـة  
وأعمال السلطات الثالث، فبقيت اجلهود التقليدية يف علم السياسة وصفية ظاهرية ومل تتعمـق  

د إىل فهـم وحتليـل   يف تناول املؤسسات والقطاعات احلكومية تعمقا حتليليا، كما أهنا مل تعم
السلوك السياسي وال التصرفات القائمة بني املؤسسات، وكانت النتيجة إبقاء حمتوى السياسات 
العامة بعيدا عن البحث والدراسة، وبعد انفصال علم السياسة عن الفلسفة األخالقية يف أوائـل  

مرحليا هاما يف مفهوم القرن العشرين واتساع نطاقه شهدت الفترة بني احلربني العامليتني تطورا 
السياسة العامة جراء انتشار املدرسة السلوكية يف علم السياسة، وقد تعاظم االهتمام مبوضـوع  
السياسة العامة بعد احلرب العاملية الثانية بفعل تنامي األصوات املنادية بضرورة تدخل الدولـة  

بطة بالسياسة العامـة  كمحرك للنشاط االقتصادي واالجتماعي، لتظهر فيما بعد دراسات مرت
وتعىن مبوضوعات تدرس بوصفها حماور مستقلة تعىن هبا العلوم السياسية كسياسـة التمـدن،   
سياسة الرفاه، سياسة محاية البيئة، سياسة احلريات العامة وغريها، كما ظهرت كتابات تركـز  

  .(1)على دور الفاعلني يف السياسات العامة
ات املعلومات واالتصاالت ظهر ما يعرف بالسياسات العامة ويف ظل العوملة وتكنولوجي        

  .العاملية واليت تعىن بقضايا عاملية كالبيئة وحقوق اإلنسان وغريها
أسباب االهتمام بتحليل السياسة العامة إىل ثالث جمموعات مـن   توماس دايويعزي         

  )2(:األسباب
سة العامة كمتغري تابع سنثري التساؤل حـول  حيث أننا إذا تناولنا السيا: أسباب علمية حمضة* 

ماهية القوى البيئية واخلصائص املؤسسية اليت تسهم يف تشكيل السياسة وحتديد مضموهنا، وإذا 
اعتربناها متغريا أصيال فسنطرح التساؤل حول النتائج اليت تطرحها السياسة العامة على البيئـة  

 ري املعرفة بالروابط بـني البيئـة والتفـاعالت   والنظام السياسي، وكل هذه األسئلة وغريها تث
  .السياسية والسياسة العامة، وهو ما يساعد على التطوير النظري للعلم االجتماعي بصفة عامـة 

                                                 
  .30-28.مرجع سابق، ص ص  فهمي خليفة الفهداوي،  (1)

 .285.، مرجع سابق، ص أصول النظم السياسية املقارنةكمال املنويف،  )2(
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فدراسة السياسة العامة هتيئ للباحث السياسي إمكانية توظيف معارفه وخرباته : أسباب مهنية* 
ه الدراسات بتوصيات بشأن سياسات مالئمـة  يف كل املشكالت العملية، فغالبا ما تنتهي هذ

  .لتحقيق األهداف املرجوة
وهنا ينصرف غرض الدراسة إىل التأكد من أن الدولة تتبىن األفضل من : أسباب سياسية* 

السياسات لتحقيق األهداف العامة، وكثريا ما يتردد أن علماء السياسة ملزمون أدبيا بالعمل 
اء النقاش السياسي عن طريق دراسة األداء احلكومي يف امليادين على تطوير السياسة العامة وإثر

   .املختلفة
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  :خالصات واستنتاجات
كان نتيجة طبيعية متخضت  ،مفهوما وممارسة" اجملتمع املدين " ما من شك يف أن والدة         

اجملتمعـات   ةايشتها منظومقتصادية والثقافية اليت خربهتا وعالجتماعية وامن رحم املتغريات اال
ذات األغراض  ةاألوروبية بعد عصر النهضة، إال أن نشاطات اجملتمع املدين كمؤسسات طوعي

خيلو منها تاريخ املسلمني وحضارهتم، ألهنا املؤسسـات   التنموية واإلغاثية والرعائية والعلمية مل
 ذلـك  األمر استدعى إذا هاحماسبت إىل والوسيلة جهة، من اليت ارتكزت عليها مشروعية الدولة

 .أخرى جهة من

على الطبيعة التارخيية ملفهوم اجملتمع املدين كان اخليار منصبا علـى معاينـة    دوباالعتما        
التطورات واإلنقطاعات الداللية اليت شهدها املفهوم خالل تارخيه الطويل، وهذا ما حييل علـى  

ءا منها، كما ظهرت عند عدد مـن املفكـرين   أمهية تقصي املنظومة املفاهيمية اليت شكل جز
يف مرحلة أوىل، ومن مث متابعة التحوالت واإلضافات اليت طـرأت   روسوو لوكو هوبز: أمثال

، والتوقف عند الرهانات النظريـة والتوظيفـات   غرامشيو ماركسو هيغلعليه عند كل من 
لى ضوء التغريات والتحـوالت  األيديولوجية واآلفاق املعاصرة اليت أكسبته املزيد من األمهية ع

  . الكربى اليت شهدها العامل يف السنوات القليلة املاضية
على أن معرفة تارخيية املفهوم وحتديد مرتكزاته املعرفية واأليديولوجيـة هـي املقدمـة            

الضرورية ملعاينة وفهم أسباب شيوع وانتشار املفهوم يف اخلطاب الثقايف والسياسـي العـريب   
الت اجلديدة اليت يكتسبها واليت ال تنفصل عن اإلشكاليات اليت تثريها هجـرة املفهـوم   والدال

وانتقاهلا من فضاء ثقايف وحضاري كالفضاء الثقايف الغريب عموما إىل فضاء مغـاير كالفضـاء   
  .  الثقايف العريب الراهن

قتصـادية  اسية واالاملؤسسات السي جمموع" يعرف اجملتمع املدين على حنو إجرائي بأنه         
جتماعية والثقافية اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل نسيب عن سلطة الدولة لتحقيق واال

أغراض سياسية كاملشاركة يف صنع القرارات، وغايات نقابية كالـدفاع  : أغراض متعددة منها
ري عن مصاحل أعضـائها،  قتصادية ألعضاء النقابة واإلرتفاع مبستوى املهنة والتعبعن املصاحل اال

ومنها أغراض ثقافية كما يف احتادات الكتاب واملثقفني واجلمعيات الثقافية اليت هتدف إىل نشر 
، كما تبني مـن  "جتماعي لتحقيق التنميةالوعي، ومنها أغراض اجتماعية لإلسهام يف العمل اال
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وي على أربعـة عناصـر   خالل التحليل النقدي لعدد من التعاريف أن جوهر اجملتمع املدين ينط
أي املشاركة الطوعية اليت متيز تكوينات اجملتمـع   الطوعيةرئيسية، يتمثل العنصر األول بفكرة 

ويشري العنصر الثـاين إىل فكـرة    ،جتماعية املفروضة أو املتوارثةاملدين عن باقي التكوينات اال
يف حني يتعلـق   ،ية والثقافيةجتماعقتصادية واالاليت تطال مناحي احلياة السياسية واال املؤسسية

الذي تقوم به هذه التنظيمات واألمهية الكربى الستقالهلا عـن   الدورأو  بالغايةالعنصر الثالث 
السلطة وهيمنة الدولة من حيث هي تنظيمات اجتماعية تعمل يف سياق وروابـط تشـري إىل   

العناصر يكمـن يف  آخر هذه . جتماعينيعالقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس اال
ضرورة النظر إىل مفهوم اجملتمع املدين باعتباره جزءا من منظومة مفاهيمية أوسع تشتمل علـى  

  ...الفردية، املواطنة، حقوق اإلنسان، املشاركة السياسية، الشرعية الدستورية: مفاهيم مثل
ومن خالل " العامة السياسات " كما تناول اجلزء الثاين من هذا الفصل بالتحليل مفهوم         

التقصي التارخيي للمفهوم تبني بأن السياسات العامة وجدت مع وجود اجملتمعات املنظمة وأهم 
أشكاهلا الدولة، وتعين السياسة العامة اخلطط الطويلة واملتوسطة والقصـرية املـدى والـربامج    

طات التنفيذية بالـدول،  املصاحبة هلا، والتشريعات اليت تصدرها أو تتبناها وتلتزم بتنفيذها السل
قاصدة معاجلة املشكالت أو التطلعات اجملتمعية املستقبلية يف جماالت حمددة، استنادا لفكرة العقد 
اإلجتماعي بني الدولة واملواطنني، والذي يتيح لألوىل القدرة على التوزيع السلطوي للقيم على 

  .حنو مالئم يساهم يف رفع مستوى معيشتهم ومحايته
ومتر عملية صنع السياسات العامة مبراحل متعددة اختلف العلماء يف حتديـد عـددها           

طـرح  : توسيعا وتضييقا، وإن اتفقوا فعليا على أهنا تدور يف فلك أربعة مراحل أساسية هـي 
السياسات ووضعها على جدول أعمال احلكومة، وصياغة السياسات واختاذ القـرار بشـأن   

جمة ومتداخلة تقابل الصندوق األسود يف اقتراب حتليـل الـنظم،   السياسة باعتبارها مرحلة مد
  .وتنفيذ السياسات، ومتابعة وتقييم السياسات

إن عملية حتليل السياسات العامة كممارسة قد وجدت مع وجـود احلاجـة لصـنع            
من  السياسات العامة، وكان يقوم احلاكم أو الزعيم الفرد مبفرده أو باستشارة ونصح أهل ثقته

وظل اإلهتمام هبذا العلم يتزايد من عام آلخر نتيجة العناية الـيت  . رجال الدين أو حكماء قومه
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وجدها من روافد علمية خمتلفة أمهها اإلقتصاد والرياضيات التطبيقية وعلم اإلجتمـاع وعلـم   
  .السياسة وعلم اإلدارة العامة

ت اليت ميكن أن تتيحهـا بـرامج   وقد وصل اإلهتمام به ذروته مع اكتشاف اإلمكانا        
احلاسب اآليل يف خدمة عملية حتليل األنظمة وحبوث العمليات وما مياثلها من طرق وأسـاليب  
ميكن اإلهتداء هبا كأدوات لتحليل املشكالت اجملتمعية املاثلة أو املتوقعة وحتديد البدائل املمكنة 

  .حللها
التطبيقية اليت صاحبت تزايد وتضخم دور  وقد حتمت التوجهات العملية واملمارسات        

الدولة يف التنمية على مستوى العامل املتقدم اإلهتمام بعملية حتليل السياسات العامة، لغرض رفع 
ومن هذا املنطلـق أفـرد   . كفاءة الربامج احلكومية وزيادة فاعلتها وبلوغ أهدافها املخططة هلا

من حيث أنواعها وإعدادها وتنفيذها وتقييمها يف  العامة تعلماء السياسة حيزا معتربا للسياسا
  .ضوء آثارها املتوقعة وغري املتوقعة على اجملتمع والنظام السياسي

العامة أمهية متزايدة على مسـتوى الـدول    تولذلك احتلت دراسات حتليل السياسا        
دء ذيوع مصطلح املواطنة املتقدمة، وقادت موجة الدميقراطية اليت تلت اهنيار اإلحتاد السوفييت وب

إىل جانب مصطلحات الشراكة واحلكمانية وإعادة اختراع وظـائف احلكومـات إىل تزايـد    
  .اإلهتمام حبقل السياسات العامة داخل الدول النامية

وتكمن عالقة اجملتمع املدين بالسياسة العامة كونه فاعل من فواعل التأثري غري املباشـر          
ة، وكما سبقت اإلشارة من خالل هذا الفصل أن اجملتمع املـدين أصـبح   على السياسات العام

فاعل مهم وضروري لتفعيل وترشيد السياسات العامة، وأما عن طرق وآليات التأثري وكيـف  
  . تتجسد هذه العالقة فهذا ما سنحاول التطرق إليه يف الفصل الثاين من هذه الدراسة
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تلقي الضوء على أنشطة اجملتمع املدين والدور الذي تقـوم بـه    فإن هذه الدراسة سو       

هل تتوافر مساحة للمجتمع : منظماته يف رسم السياسة العامة، وذلك انطالقا من السؤال التايل
عال يف صياغة وتنفيذ وتقومي السياسات العامة؟ أم أهنا ال تزيد عـن  املدين لكي يلعب دورا فا

بغض النظر لتحقيق أهدافها أو حتسني نوعية أدائها  احلكوماتكوهنا وسيلة أو أداة تعتمد عليها 
  ؟عن تلك األهداف أو األداء

يك املعـىن  يف هذا الصدد فإننا ال نستطيع فهم أدوار اجملتمع املدين ما مل نعمل على تفك       
وإرجاعه من الناحية املنهجية إىل مقاربة املشاركة، هذه األخرية تساعد على تقـومي قـدرات   
اجملتمع املدين يف جمال رسم السياسات العامة، وتعتمد هذه املقاربة على مؤشرين أو منظورين يف 

 Structural( واملنظور البنيـوي  )(Functional Paradigmاملنظور الوظيفي: عملية التحليل

Paradigm .(  
أو اهليكلي فقط على بنية النظام دون التركيز علـى الوظـائف    البنيوياملنظور ويركز        

يف اإلعتبار وظيفة منظمات اجملتمع املدين الرعائية واخلدمية، وعلى أن هذه املنظمات ال ويأخذ 
ركة املواطنني، حيث هتدف إىل إحداث تغيري جذري يف نظام اجملتمع وال تساهم يف تعظيم مشا

  .تتركز آليات صناعة القرار يف يد القيادات احلاكمة
فريتبط بدور منظمات اجملتمع املدين يف املسامهة يف عملية التحـول   الوظيفيأما املنظور        
للمجتمع بإعتبارها فاعل أساسي يف هذه العملية، وهبذا تتجاوز دورهـا   جتماعي والسياسياإل

إىل الدور التنموي منطلقة من فكرة التمكني وتعظيم القدرات، حيث تعمـل  الرعائي واخلدمي 
  .على خلق العقلية الناقدة يف اجملتمع واملبدعة ألشكال ووسائل التغيري والتقدم

  :كالتايل ا الفصلوإنطالقا مما سبق فقد مت تقسيم هذ     
إطـار السياسـات العامـة    املتغريات الدافعة لتصاعد دور اجملتمع املدين يف : املبحث األول

  . وحمددات جناحه يف التأثري عليها
  املتغريات الدافعة لتصاعد دور اجملتمع املدين يف إطار السياسات العامة :أوال    
  حمددات جناح اجملتمع املدين يف التأثري على السياسات العامة :ثانيا    

  .ليات مشاركته للتأثري عليهاوآ دور اجملتمع املدين يف السياسات العامة: املبحث الثاين
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  دور اجملتمع املدين يف السياسات العامة :أوال   
  آليات مشاركة اجملتمع املدين للتأثري على السياسة العامة :ثانيا   

مربرات التعويل على اجملتمع املدين وفاعلية إشراكه يف إطار السياسـات  : املبحث الثالث
  العامة 

  اجملتمع املدينمربرات التعويل على : أوال  
  فاعلية إشراك اجملتمع املدين يف إطار السياسات العامة: ثانيا  
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لوقت الراهن يلعب دورا هاما يف مساندة احلكومة وتكملـة  لقد أصبح اجملتمع املدين يف ا       
نشاطها يف خدمة املواطن وحتقيق املصلحة العامة يف خمتلف امليادين اإلقتصـادية واإلجتماعيـة   
والثقافية وغريها، حبيث مل تعد التنمية مسئولية الدولة وحدها بل مت التركيز على نقل العديد من 

، وأصبح هذا األخري شريكا فاعال للقطاع )سسات اجملتمع املدين مؤ( األدوار للقطاع التطوعي 
  .احلكومي

وحناول من خالل هذا املبحث توضيح العوامل واحملددات اليت جتعل اجملتمع املدين يشـارك       
العامة، وعليه فقد مت تقسيم هذا املبحث إىل  ةأو ال يشارك يف عملية صنع وتنفيذ وتقومي السياس

  : عنصرين مها
  .السياسات العامة إطاراملتغريات الدافعة لتصاعد دور اجملتمع املدين يف  :أوال
  .حمددات جناح اجملتمع املدين يف التأثري على السياسات العامة :ثانيا
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  السياسات العامة إطارع املدين يف املتغريات الدافعة لتصاعد دور اجملتم :أوال
ن ما كـان  أسنوات طويلة إال  ذالغرب من يفاألوىل  تهصور يف اجملتمع املدينرغم نشأة        

 يفقتصـادية  جتماعية واالمع تغري الظروف االوفلسفة اخلري واإلحسان، لكن ه هو حيكم عمل
ميكـن حتديـد   ويف هذا الصدد  ،تلك البلدان تغريت الفلسفات احلاكمة حلركة هذه املنظمات

الدول الرأمسالية  يفجتماعية وحتوالهتا الرفاهة االخاص بأوضاع دولة  األول :أساسينيمتغريين 
  .وحتوالته العامليمتعلق بالنظام  الثاينو، العريبالوطن  يفوكذلك دولة الرعاية 

  :دولة الرفاهة اإلجتماعية وحتوالهتا -أ
وحتـت تـأثري   -1929 عامقتصادية العاملية بعد األزمة اال الرأمسايلاجتهت دول الغرب        

جتماعية عديـدة  اقتصادية واجماالت  يفإىل الدعوة لتدخل الدولة  -قتصاديةيرت اإلإسهامات ك
وقد نتج عن هذا التدخل نشوء ما أطلق عليه دولـة   ،من أزمته الرأمسايلمن أجل إنقاذ النظام 

وقد استمر هـذا   ،الرفاهة االجتماعية إذ حتملت الدولة عبء تقدمي اخلدمات األساسية للشعب
بداية السـبعينيات  ويف  .الثانيةأعقبت احلرب العاملية  اليت قتصادياالنتعاش رة اإلالوضع طيلة فت

ضـعف األداء   يفجتلـت  وعرفت بأزمة دولة الرفاهـة   واليت الرأمسايلحني بدأت أزمة النظام 
برز تيار فكرى حمافظ ينسب هـذا الوضـع إىل    ،ذلك الوقت للدول الصناعية يف قتصادياال

 1979 عام بريطانيا يف اتشرتقتصادية، وجاء جناح حكومة احلياة اال يفة دور الدول يفالتوسع 
 يفيرغـب   الذيتأييدا هلذا التيار  1980 عام الواليات املتحدة األمريكية يفان غنتخاب ريإمث 

 مـن  السنوات األخرية يفشتراكية وخاصة مث انفجرت كل مشاكل الدول اإل  ،صغرأحكومة 
 يفيديولوجية جديدة أوبذلك تكاتفت الظروف حنو األخذ ب.  جتاهلثمانينيات ودعمت هذا االا

إذ بدأ يتردد احلديث عن ضرورة   ،الدول النامية يف قتصادية امتد تطبيقها الحقاًالسياسات اال
 الـذي  اهليكلـي اإلصالح  ، وأيضاًيقتصاد الكلعلى مستوى اال والنقدي املايلحتقيق التوازن 

أو  الـوطين ستثماري املناسب سواء للمسـتثمر  خلق املناخ اإليتطلب األخذ باقتصاد السوق و
معظم الدول النامية أن تأخذ منـذ الثمانينيـات    يفوهكذا مل تلبث سياسات التنمية . األجنيب

قتصاد واحلد من اال يفالتسعينيات هبذا التوجه اجلديد حنو تقليص دور الدولة  يفوبوجه خاص 
  (1) جماالت الصحة والتعليم وغريها يفعية جتمااإلنفاق العام على اخلدمات اال

                                                 
  .112- 111):2000(257 امل املعرفةع،"املعاصر منذ هناية احلرب العاملية الثانية إىل هناية احلرب الباردة الدويل االقتصاديالنظام "،يحازم الببالو (1)
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 الكالسـيكي خر أطاح مبقوالت خطاب التنميـة  آأزمة أو حتول  قما سبوقد تزامن مع        
التنمية واملتأثر باملدرسة  يفيركز على دور الدولة  الذيالدول النامية، هذا اخلطاب  يفاصة وخب

 والـيت ا خطط وبرامج التنمية واسعة النطـاق  حققته اليتفقد أدت النتائج املتواضعة  .الكيرتية
املفـاهيم الكالسـيكية    يفالسريع إىل إعادة النظر  اجملتمعيقامت هبا احلكومات لتحقيق التغيري 

للدولة مل تصل أثارهـا   مركزيكانت تعتمد على دور  اليتفهذه التنمية الكالسيكية  ،للتنمية
قوى اإلبداع أن تظهر، ولذا بدأ احلـديث عـن   للمستويات احمللية والقاعدية ومل تتح الفرصة ل

والتركيز على إشـباع   يضرورة تنمية القدرات البشرية وتشجيع املشاركة على املستوى احملل
هذا اإلطار مصطلحات جديدة مثل التمكني  يفوقد برزت  ،االحتياجات األساسية للمواطنني

 يفتراتيجيات تنموية جديدة تعتمـد  كما تبلورت اس،((1)ةواملشاركة الشعبية والتنمية املستدام
ومنظمـات  صياغتها وتنفيذها على فاعلني عديدين مثل املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص 

 .(2)اجملتمع املدين
قلب أنظمة  يفلعبه  الذياصة بعد الدور وخبكإطار هلذه التنمية البديلة  املدينيربز اجملتمع ل       

بل حتول إىل الرهان اجلديد لتحقيق  ،باوشرق أور يفمة مشولية أمريكا الالتينية وأنظ يفعسكرية 
ـ وجدير بالذكر أنه  ،جتماعية وختفيف الفقر ومتكني املهمشنياحلرية السياسية واال  رغمعلى ال

هم علـى منـاذج التنميـة    ئعدم رضـا  يفشتراك كل من املاركسيني والليرباليني اجلدد إ من
التنميـة إال أن أهـدافهم    يفر بدو املديندهم لقيام اجملتمع تقودها الدولة وتأيي اليتالكالسيكية 

تغيري منهجية التعامل مع الفقر  اجملتمع املدين يفكانت خمتلفة، فعلى حني عول اليسار على دور 
والفقراء من جمرد تقدمي املساعدات إىل إجناز التنمية القاعدية مما ميكن الفقراء من مواجهة القهر، 

خيفف األعباء عن كاهل  الذيالفاعل اجلديد  هأنعلى  إىل اجملتمع املدينايل نظر فإن التيار الليرب
     .التنمية يفالدولة 

رتـبط بالسياسـات   إ رئيسـي كفاعل  اجملتمع املدينن تبلور دور أميكن القول  وعموماً       
مانينيات، هـذه  الث يفبا والواليات املتحدة األمريكية وغرب أور يف ةاجلديدقتصادية لليربالية الا

                                                 
(1) fisher W. Doing Good? The politics and Ant politics of NGOs practices. Annual Review 
of  Anthropology .vol 26.1997.p.451.                                                                                                     

 ،مصر يفحول مستقبل العمل األهلي  يف ،"الدميقراطيبني ضغوط املتغريات العاملية واحتماالت التحول  العريبالعمل األهلي  "،عديلهويدا   (2)
  .116 .ص،)2000الربنامج العريب لنشطاء حقوق اإلنسان، : القاهرة (صابر نايل :احملرر
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صـياغة   يفوقد ساهم  ،التنمية يفالتنظري حول دور الدولة  يفأساسيا  مثلت تغرياً اليتالليربالية 
حتقيـق التنميـة    يف اجملتمـع املـدين  مبادئها املؤسسات املالية الدولية حينما أكدت على دور 

  .((1) والدميقراطية معاً
على تقدمي خدمات  منظمات اجملتمع املدين هذا اإلطار بدأت حركة تشجيع تأسيس ويف       
فقد نظرت احلكومات احملافظـة   جتماعية للمواطنني، بيد أن هذا التشجيع شكلته رؤى خمتلفةا

عنـها،   عن الدولة ومسـتقالً  مثل بريطانيا الثمانينيات إىل نشاط هذه املنظمات باعتباره بديالً
أما احلكومـات   ،لتمويل هذه املنظمات املورد األساسي هيولذلك اعتربت التربعات اخلاصة 

فقـد شـجعت    ،مل تتراجع كلية عن أسس دولة الرفاهة االجتماعية مثل أملانيا وفرنسـا  اليت
هنا جسر يربط بني الدولة واملواطنني حبيث ميكن أن ألتها على اعتبار وموَّ منظمات اجملتمع املدين

 .(2) ياهليكل البريوقراط يفيقدم اخلدمات هلم دون أن تضطر الدولة إىل التوسع 
بلدان عديدة مثل بريطانيا والواليـات املتحـدة    يف منظمات اجملتمع املدينوبالفعل زاد إسهام 

  .جماالت الصحة والتعليم والثقافة ومساعدة الفقراء يفوفرنسا وغريها 
 -لثكثري من الباحثني القطاع الثا هأطلق عليوالذي  - للمجتمع املدينوهكذا تبلور        
وظيفة ختصيص املوارد  يف) والثاينالقطاعني األول ( الدولة والسوق معاً يشارك قتصادياًا دوراً

هذه ، (The Gap Filling)أو ما يطلق عليه نظرية سد الفجوة  ،عدالة وكفاءة أكثربصورة 
 الرحبيارتبطت مبجال نشاط دولة الرفاهة مبعىن ارتباط حجم هذا القطاع غري  اليتالنظرية 
اع والعكس ـفإذا احنسر هذا الدور اتسع حجم القط للدولة، يمع الدور الرعائ عكسياً
  .   )3(صحيح

اجملتمعات الغربية وغريهـا   يفأن حدود التعاون بني الدولة هو أن األمر األكثر أمهية  إال       
ولكنـه  ، يهمل يقف عند هذا احلد السالف اإلشارة إل من ناحية أخرى واجملتمع املدينمن ناحية 

بلدان مثل بريطانيا  ففي. التنمية يفجتاوز ذلك إىل بلورة شراكة مؤسسية ومنظمة بني الطرفني 
بسرعة هائلـة، وبغيـة    واجملتمع املدينتطور التعاون بني احلكومات وفرنسا والواليات املتحدة 

                                                 
(1) Abdurrahman .M." Civil Society Exposed. The politics of NGOs in Egypt". Cairo. The American 
Univ. in Cairo press.2004.pp.10-18                                                                                              .                  

                                                                                                             
  .18-17.، ص مرجع سابقشهيدة الباز، املنظمات األهلية العربية على مشارف القرن احلادي والعشرين،   (2)

 .19.، ص نفس املرجع )3(
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 الطـرفني  دعم هذا التطور مت االتفاق على أسس وأطر هلذا التعاون تعيد صياغة العالقة بـني 
 ليس جمرد دور مكمل لدور الدولة منظمات اجملتمع املدينوتؤكد أن دور  توازناً أكثربصورة 

(Supplementary Provider) طرف أساسي  هولكن(Stakeholder) صياغة السياسـات   يف
مفهـوم  ) دولة، جمتمع مدين، القطاع اخلـاص ( مفهوم الشراكة الثالثية ويعد .العامة وتنفيذها

سة حديثة مت التأكيد عليه يف اخلطاب السياسي العاملي والوثائق العاملية، باعتبـاره اقترابـا   وممار
 عمليـة  يفيدعم من اإلسهام االقتصادي واالجتماعي للمجتمع املدين ويرتبط بتفعيـل دوره  

  .ترشيد السياسات العامة
  : وحتوالته العامليالنظام ب ـ 

يركز على سد الفجوة أو  اجملتمع املدينطاب املتعلق بدور منذ عقد التسعينيات مل يعد اخل       
تطور  ه، ولكنقتصادياالانسحبت منه الدولة بعد تطبيقها سياسات التحرير  الذيملء الفراغ 

إىل جنـب مـع    عملية صنع السياسة جنباً يفبدور  اجملتمع املدينإىل التأكيد على ضرورة قيام 
السـبب   هـي نه مل تكن أزمة دولة الرفاهـة  إلقول وعلى هذا ميكن ا، املؤسسات احلكومية

، لكـن كـان   العامة ترسم السياسا يف للمجتمع املدين األساسي والوحيد للتعويل على دور 
  .العامليطرأت على النظام  اليتجبانب ذلك التحوالت اجلذرية 

العـامل   لعبته املؤسسات املالية الدولية خاصة مـع دول  الذيمن هذه التحوالت الدور        
  .  هذه البلدان يف للمجتمع املدينالثالث من خالل قيامها بتوجيه املعونات مباشرة 

علـى بعـض    اجملتمع املدينوعلى الصعيد املقابل كانت هناك ضغوط موجهة من منظمات 
فعلى سـبيل   ،العمل مع البلدان النامية يفاملؤسسات املالية الدولية لتعديل أجندهتا ومنهجيتها 

تضر بالسكان األصليني  اليتإقامة عديد من الربامج الصناعية  يفيساهم  الدويلكان البنك املثال 
عن متويل مثل هذه  الدويلمتنع البنك إوحتت ضغوط هذه املنظمات ، بعض البلدان يفوبالبيئة 

   (1) .هابدأ يتعاون معوبلدان مثل اهلند وماليزيا وغريها بل  يفاملشروعات 
استمر لعدة عقود يرفض املطالب واألصـوات املناديـة    الدويلر أن البنك وجدير بالذك       

 يفمنظمة  150من  أكثرخالل التسعينيات اشتركت  ويفإال أنه  اجملتمع املدين،بالتغيري من قبل 
                                                 

 (1)   Knickerbockers B. Nongovernmental Organization are Fighting and winning social. 
Political. Battle. Internet :Http://www.globalpolicy.org/ngos/00role.htm                           
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 وإتبـاع نفتاح والشفافية وتشجيع خفـض الـديون   إلمحلة قوية حلث البنك على مزيد من ا
 يفوقد جنحت هذه الضغوط إىل حد كـبري   ،للبيئة قل تدمرياًأو الًعد أكثرستراتيجيات إمنائية إ

نصـف   فحـوايل .وطرائـق عملـه   هأهداف يفإىل إعادة النظر  1994عام  الدويلدفع البنك 
 اجملتمع املديننظمات موتدابري خاصة مبشاركة  مشروعات اإلقراض اخلاصة بالبنك تتضمن بنوداً

   )1(.1988-1973 الفترة من يف باملئة 6 حبوايلمقارنة 
وأصبحت املشاركة املدنية اآلن جزءا ال يتجزأ من إستراتيجية البنك الـدويل، ويتخـذ          

البنك حاليا خطوات مدروسة إلشراك جمموعة أوسع نطاقا وأكثر تعقيدا من املنظمات والدوائر 
  .املعنية يف اجملتمع املدين على األصعدة العاملية، والوطنية، واحمللية

للمجتمع ألي دور  رافضاً لفترة طويلة موقفاً ىأبد والذي الدويلكما أن صندوق النقد        
من السرية، فقد اضطر أن يغـري مـن    يتناوهلا تتطلب قدراً الذيعلى اعتبار أن القضايا  املدين

 منظمات اجملتمع املـدين الصندوق مع العديد من  مديريمقابلة جملس  يفموقفه ووضح ذلك 
  .   مقترحاهتم بغية زيادة شفافية الصندوقملناقشة 

اجملتمـع  تصعيد أمهيـة دور   يفاألخرى  هيخر كان لألمم املتحدة دورها آعلى صعيد        
التسعينيات، فقد شهد هذا العقد  يفانعقدت  اليتاملؤمترات العاملية العديدة  يفمتثل  والذي املدين

جتماعية املستدامة مثل مؤمتر البيئة والتنمية يق التنمية االعديد من املؤمترات العاملية اهلادفة إىل حتق
 القاهرةيف للسكان والتنمية  الدويلعرف بقمة األرض، واملؤمتر  والذي 1992 عام الربازيليف 
 العامليواملؤمتر  ،1995 عام كوبنهاجنيف جتماعية ومؤمتر القمة العاملية للتنمية اال ،1994 عام

 سـطنبول إيف ومؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  ،1995 عام بيجنييف الرابع للمرأة 
وقد تناولت توصيات تلك املؤمترات قضايا عديدة تركزت باألساس حول التنمية  ،1996 عام
جيب أن تتخذها املؤسسات  اليتجتماعية املستدامة،كما أشارت إىل جمموعة من اإلجراءات اال

  .ديناجملتمع املاحلكومية بالتعاون مع 
 :عن التنميـة مهـا   ولنيئمسأن هناك طرفني  العامليوجدان اخلطاب  يفوبذلك استقر        

متت  1994 عام للسكان والتنمية الدويلاملؤمتر  يففعلى سبيل املثال  ،واجملتمع املديناحلكومات 
ـ على احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية أن تتحاور مـع   ينبغياإلشارة إىل أنه  ات منظم

                                                 
: ، احملررري احلكومية يف ظل العوملة اخلربتان املصرية واليابانيةغدور املنظمات ، يف " العوملة واملنظمات غري احلكومية"زينب عبد العظيم ،  )1(

 . 67.، ص )2002مركز الدراسات اآلسيوية ، : القاهرة ( جنوى مسك 
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ن وردت اإلشارة إىل ضـرورة تـوافر   جوىف مؤمتر كوبنها. عملية صنع القرار يف اجملتمع املدين
سـري   يفتتحكم  اليتوتنفيذ القرارات  ياغةص يف املدينمسامهة أوسع نطاق من جانب اجملتمع 

ختطيط ووضـع بـرامج التنميـة     يفعلى املشاركة الفعلية  املديناجملتمع، وتعزيز قدرة اجملتمع 
  .ملوارد الالزمة لتنفيذهاإىل ااختاذ اإلجراءات والوصول  جتماعية ويفإلا

أدت  واليتتصاالت اإل يفجاءت العوملة بتجلياهتا وحتدياهتا وأبرزها الثورة اهلائلة  وأخرياً       
تصـال  مناطق العامل عزلة أمام شبكات اإل أكثرحتكار الدولة للمعلومات وإىل فتح إإىل كسر 
كما أصبح من املسلم بـه  ، ا فتح اجملال أمام البشر أن يتحاوروا معا وينظموا أنفسهممم ،العاملية

 املـدين توظيف اجملتمع  يفشبكات عاملية  يفخاصة املندجمة  املدينقيام كثري من منظمات اجملتمع 
  .قضايا احلريات وحقوق اإلنسان يفللضغط على احلكومات خاصة  العاملي
العقود األخرية من القـرن  مبعزل عن هذه املتغريات فقد شهدت  لعربيةومل تكن املنطقة ا       

وقد كان ذلـك   ،اجملتمع املدينتأسيس منظمات  يفالعشرين صحوة ملحوظة ومنو غري مسبوق 
  .جتماعية بعضها له مسة عاملية واألخرى حمليةاقتصادية وانتاج متغريات عديدة سياسية و

:  هـذه الصـحوة   يفالث جمموعات من العوامل أسهمت ميكن حتديد ث ويف هذا الصدد       
كان  واليتاتبعتها معظم البلدان العربية منذ منتصف الثمانينيات  اليتقتصادية السياسات االأوهلا 

 قتصـادياً اكانـت تشـغله    الـذي  احملوريالدولة عن جزء كبري من الدور  يختلمن أبرزها 
القادمة من املؤسسات املالية الدولية مع األزمة وقد كان وراء ذلك تفاعل الضغوط . جتماعياًاو
  .)1( أمسكت خبناق غالبية األنظمة السياسية العربية اليتقتصادية اال

 عرفتها اليتجتماعية من املتغريات فمرتبطة بالتحوالت الدميغرافية واإل الثانيةأما اجملموعة        
عن النمـو   حتياجات جديدة فضالًإ تلك البلدان مثل تزايد عدد السكان وما يفترضه ذلك من

    )2(.مل يواكبه تنمية اقتصادية وغريها من حتوالت الذي احلضري
لعبته املؤسسات املاليـة الدوليـة    الذيمن املتغريات حول الدور لثالثة تدور اجملموعة ا       
ىل إ اهليكلـي والتكيـف   قتصادياالجل تطبيق برامج التحرير أجتاوز جمرد الضغط من  والذي

 إىلوبالفعل اجتهت هذه املؤسسات  ،البحث عن فاعلني جدد غري حكوميني يتم التعامل معهم
                                                 

   )1( Ibrahim S Crisis ,"Elites and Democratization in the Arab world" , middle east journal, vol 
47,no2 ,spring 1993,p.293.                                                                                                              

 .11.، ص)1994دار املستقبل العريب، : القاهرة ( اجملتمع املدين يف العامل العريب دراسة للجمعيات األهلية العربيةأماين قنديل،  )2(
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تركتها الدولـة وإنقـاذ    اليتبغية سد الفجوة منظمات اجملتمع املدين التعامل بشكل مباشر مع 
 مؤمتراهتا املختلفة مـن  يفلعبته منظمة األمم املتحدة  الذيالدور ك، االقتصاديضحايا التحرير 

  .العامة العامليةصنع السياسات  يف اجملتمع املدينخالل تأكيدها على ضرورة مشاركة 
 اجملتمع املدين العـريب، أوضاع  يف )كما وكيفا( حتوالت جذريةوبفعل هذه املتغريات طرأت  

بعض األقطار العربية مثل مصـر والـيمن وتـونس     يففقد تزايد عدد املنظمات بنسب كبرية 
وفقا إىل التقرير الصادر عن الشبكة  -منظمات اجملتمع املدينقدر عدد  حيث ،واجلزائر واملغرب

 ومل )1(،2002 عام يفألف منظمة  230بـ   -2003العربية للمنظمات األهلية العربية لسنة 
يتعلق بأنشطة وفعاليـات   كيفيجتاوز ذلك إىل حتول  اجلانب الكمي بلتقتصر التحوالت على 

فكرة الـتمكني ولـيس جمـرد تقـدمي     إىل ز جيل من املنظمات  يستند فقد بر ،اجملتمع املدين
جتماعية سلبية مثل امواجهة ظواهر  يفباإلضافة إىل ذلك نشطت منظمات  ،املساعدات اخلريية

بل وسعت إىل وضع هذه القضايا علـى أجنـدة    ،عمالة األطفال وأطفال الشوارع واإلدمان
  .لعامةواملسامهة يف صياغة السياسات ااحلكومات 

التحـول   يفداعم هلذه املنظمات ودورها  سياسيهذه التحوالت خطاب  كما صاحب       
بـرز  أكانـت   واليت واجملتمع املدينبناء شراكة بني املؤسسات احلكومية وضرورة  ،قتصادياال

  .لتنفيذها ملنظمات اجملتمع املدينجتلياهتا قيام احلكومات بإسناد عديد من املشروعات 
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
فقر والتنمية ، مكافحة ال"ة العربيةالتقرير السنوي الثالث للمنظمات األهلي"عربية للمنظمات األهلية العربية،الشبكة ال )1(

 .14.،ص2003البشرية،
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  حمددات جناح اجملتمع املدين يف التأثري على السياسة العامة :نياثا
هناك جمموعة من احملددات اليت متكن منظمات اجملتمع املدين من القيام بدورها يف عملية        

التنمية على أكمل وجه، ومتكنها من لعب دور مؤثر يف تغيري الواقع اإلجتماعي واملسـامهة يف  
هذه العوامل منها ما هو متعلق بالدولة ومنه ما هو متعلـق بـاجملتمع    صنع السياسات العامة،

  : وميكن رصد أهم هذه العوامل كاآليت.املدين، ومنه ما هو متعلق بالعالقة بني الطرفني
وحيدد هذا العامل السياسي مبدئيا طبيعة دور منظمات اجملتمع املدين، : طبيعة النظام السياسي*

ففي ظل توافر احلريات والدميقراطية يتصـاعد دور اجملتمـع    .وهاحجمها، أنشطتها، ومدى من
املدين وتزداد فرص تأثريه على السياسة العامة، أما يف ظل القيود السياسـية وضـآلة هـامش    

  .(1) احلريات ينخفض دوره ويقتصر على أدوار رعائية خدمية
اع عن حقـوق اإلنسـان    الدف نالحظ تنامي دور منظماتمثال يف األنظمة الدميقراطية        

وهذا ما يؤكد  .ومنظمات محاية املستهلك، أما يف األنظمة الدكتاتورية فتربز املنظمات اخلريية
بعد إىل شريك يف صنع السياسات العامة أو على حقيقة أساسية وهي أن اجملتمع املدين مل يرتقي 

  .تنفيذها يف الدول العربية ومنها اجلزائر
قوانني واليت تعكس مبا تتضـمنه مـن   تمثل يف جمموع التشريعات والوي:  اإلطار املؤسسي* 

قوانني درجة حترير منظمات اجملتمع املدين، واليت تفسر طبيعة النظام السياسـي مـن جهـة    
والعالقة بني اجملتمع املدين والدولة من جهة أخرى، وكلما اتسمت التشريعات بتوفري احلريات 

عكس ذلك إجيابا على الدور الذي يلعبه يف عمليـة رسـم   األساسية للمجتمع املدين كلما ان
فتوفر بيئة مساعدة تتضمن اإلطار التنظيمي والتشريعي  (2) .السياسة العامة، والعكس صحيح

الذي يضمن حقوق املنظمات يعد ضمانة لتدعيم وتسهيل الطرق الـيت تـؤدي إىل زيـادة    
  .املشاركة يف صنع السياسات العامة وتنفيذها 

ويرتبط هذا العنصر بكل احملددات السابق اإلشارة إليها، وهناك : املدين عالدولة باجملتم عالقة* 
على اإلعتماد املتبادل وتوزيع  دأكثر من سيناريو، فإما أن تكون هذه العالقة تعاونية تستن

 األدوار، ويف هذه احلالة من املتوقع أن تقوم عالقة شراكة ناجحة وفعالة بني الدولة واجملتمع

                                                 
  .21- 18.،ص ص  مرجع سابقأماين قنديل ،   (1)
  .112.، ص ، مرجع سابق  اجملتمع املدين يف مصر يف مطلع ألفية جديدةأماين قنديل ،   (2)
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املدين يف عملية رسم السياسات العامة، وعلى النقيض يأيت السيناريو الثاين إذ يشوب العالقة 
الصراع وأي مكسب حيققه أي طرف يكون على حساب اآلخر، وهنا من الصعب احلديث 

   .عن شراكة بني الطرفني
مـن  وذلـك   ملنظمات اجملتمع املدين،مساعدة أو معوقة أن تكون إما وعموما فإن الدولة      

لفـرض   خالل القوانني واللوائح التنظيمية اليت تستخدمها إلنشائها أو لتوجيـه أنشـطتها أو  
لتدقيق يف أنشطتها اع التقارير أو فالضرائب عليها أو إلتاحة حصوهلا على األموال أو إللزامها بر

صدار فعن طريق سن وإ ،يف املشروعات والسياسات احلكومية إشراكهاأو رفض  إلشراكهاأو 
احلكومة هناك بعض احلكومات مثل  فمثالً اجملتمع املدينالقوانني تستطيع احلكومات أن تكبح 

للخدمات  منظمات اجملتمع املديناليت تشجع تقدمي  ندونيسية والعديد من احلكومات العربيةاأل
 اتـأثري كما ميكن أن يكون للقوانني واللوائح التنظيمية  ،تدخلها يف أي قضاياولكنها ال تشجع 

إذا كانت صياغة القوانني سيئة أو عنـدما  فنتيجة اإلمهال أو التقصري على اجملتمع املدين  اكبري
   ∗منظمات اجملتمع املدين قسيخن ذلك نفإتطبق بأسلوب متراخ أو تعسفي 

تتمتع به منظمات اجملتمع املدين مـن قـدرات   أما اجملموعة الرابعة من احملددات فترتبط مبا * 
-مهارات االتصـال  –تنمية روح العمل اجلماعي  -بناء اهلياكل التنظيمية(  ؤسسيةإدارية وم

إضافة إىل القدرة على بنـاء  ، (1) أو ما يطلق عليه عملية بناء القدرات) التخطيط االستراتيجي
رصيد للقوة والتأثري من خالل النجاح يف إقامة حتالفات وشبكات فيما بني منظمات اجملتمـع  

كما تتحدد جمهودات ، مع كافة األطراف الفاعلة يف عملية رسم السياسة العامةاملدين وكذلك 
وإرادة األعضاء بالعوامل املتعلقة باحمليط الذي تنشط فيه منظمات اجملتمع املـدين وبعالقتـها   

  تستمد قوهتا وبقائها من اجملتمع باجملتمع ألن هذه األخرية

                                                 
 منظمات اجملتمع املدينمن احتماالت منح  ا ويقللن التراخي يف التطبيق والسهو ميكن أن يفرغ احلقوق الدستورية الرمسية من مضموهنإ ∗

أن تعيق حيوية  ميكن أيضاً  احلكم تتسم بالبريوقراطية واملركزيةونه توجد لدى بلدان نامية كثرية تقاليد لإلدارة أ ،ذلكإىل أضف , أسباب القوة
  . خيي للمجتمع املدين يف أجزاء كثرية من العاملوهذه االجتاهات هي يف نفس الوقت سبب ونتيجة الضعف التار .اجملتمع املدينوتأثري 

مركز : القاهرة (  ثر املنظمات األهلية يف السياسات عن طريق البحث والضغط والدعوةؤكيف تجلنة األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا ،   (1)
  .46.، ص )البحوث العربية ، دون تاريخ
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والـذي يتـيح   : ات السياسية والدستوريةمستوى التطور يف البناء الدميقراطي للمؤسس* 
جتماعي بشكل حضاري وفق تقاليد دميقراطية، ومن ملنظمات اجملتمع املدين أن متارس دورها اال

     )1(مث التأثري على املسار السياسي وقراراته
ونعين به إنفتاح الدولة على مصادر املعلومـات املؤسسـة   : درجة إنفتاح النظام السياسي -*

ع القرار، واليت تكون قاعدهتا الرئيسية منظمات اجملتمع املدين، وبذلك ستساهم هذه لعملية صن
  .املنظمات يف دورة القرار السياسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .08/11/2008: ح املوقع يومهيثم طالب احلسيين، موقع إلكتروين، مت تصف )1(

Http://www.annabaa.org/nbahome/nba84/017.htm 
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ملدين دورا حيويا وفعاال يف إطار تنشـيط احلـراك اجملتمعـي    تلعب مؤسسات اجملتمع ا       
باعتبارها أهم قنوات املشاركة، إضافة إىل كوهنا متثل الوسيلة املثلى للتنمية يف جماالت العمـل  

  .جتماعي والثقايف والعدالة والبيئة والدميقراطيةاال
ة العالقة بـني الدولـة   والعقد اجلديد الذي نعمل وفقا له هو عقد يسعى إلعادة صياغ       

واملواطنني من خالل القيام بإصالح سياسي واسع املدى يكفل توسيع دائرة املشاركة السياسية، 
جتماعي مستندا إىل مشاركة كافة األطـراف يف  ووضع برنامج متكامل للعمل السياسي واال

  ).املؤسسات احلكومية، القطاع اخلاص، اجملتمع املدين(رسم السياسات العامة 
وحناول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه اجملتمـع املـدين يف          

  :صنع وتنفيذ وتقومي السياسات العامة، وذلك من خالل
  .اجملتمع املدين يف رسم السياسة العامة دور: أوال
 .آليات مشاركة اجملتمع املدين للتأثري على السياسة العامة: ثانيا
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  اجملتمع املدين يف رسم السياسة العامة دور :والأ
تقوم عملية صنع السياسة العامة على املشاركة على أساس اجلمع بني املعلومات املتجمعة        

من عدة أطراف فاعلة يف هذه العملية، وال شك يف أن متكني اجملتمع املدين من املشاركة فيهـا  
جتماعية سلبية، فحركـة املعلومـات   ارد تشكيالت سيمكنه من أسباب القوة حىت ال يبقى جم

واملعطيات املتاحة ملنظمات اجملتمع املدين تساعد صناع السياسة، كما أن إطالع اجملتمع املـدين  
عن طبيعة السياسات احلكومية وميزانيتها ميكن أن تزيد من دوره يف صنعها إضافة إىل مشاركته 

حبقوقهم و بتسيري أفضل  ةوتشجيع األفراد على املطالبيف تقييم مدى فاعلية السياسات املنتهجة 
  .لشؤون جمتمعهم

مـن السـمات   ):" ريتشارد نيكسون(ويف هذا الصدد يقول الرئيس األمريكي األسبق        
املنظم للمعلومات الـيت   راألساسية ألسلوبنا يف احلياة إمياننا بأنه عندما يعمد احلكام إىل االستئثا

 فنيكسون،(1)..." سيفقدون الثقة يف هؤالء الذين يسريون أمورهم...هي حق خالص للجمهور
يرى بأن عملية اختاذ القرارات مل تعد مقصورة على السياسيني حيث أن آراء اجلماهري مهمة يف 

ـ    يف  لالقرارات اليت تؤثر يف حياهتم، كما أن املشاركة مل تعد مقصورة يف صـنع السياسـة ب
  .تنفيذها كذلك

أن األمر الرئيسي هو جعل الناس يتخذون القرارات * أمارتيا سنس السياق يرى ويف نف       
إن عمليـة  :" فيما يتعلق حبياهتم حىت ميكنهم أن خيتاروا نوع احلياة اليت يفضلوهنا، حيث يقول

التنمية القائمة على املشاركة سارة يف اجلزء األكرب منها، وميكن جعلها أكثر إمتاعا بالسـماح  
  (2) ."ملشاركة فيهالكل شخص با

بأن مؤسسات اجملتمع املدين متارس دورا وتأثريا كبريا علـى   ريتشارد هامسكما يرى        
واملوجهـة للقـادة    ةاملختلفلتحليالت واإلستشارات والتوصيات القرار السياسي من خالل ا

" يث يقول السياسيني، ومن ذلك حديثه عن مراكز الدراسات يف الواليات املتحدة األمريكية حب
إن مراكز الدراسات تقوم بسد الفجوة بني النطاق األكادميي من جهـة، وبـني مؤسسـات    

                                                 
رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال، قسم العلوم السياسية، جامعة "( دور املعلومات يف رسم السياسة العامة يف اجلزائر" أمحد طيلب،   (1)

  .181.،ص )2007اجلزائر،
  .1998 االقتصاد سنة باحث هندي حاصل على جائزة نوبل يف* 

  .7.، ص 2004، سبتمرب،  ةجملة التمويل والتنمي، "احلرية صنو التقدم " أماتيا سن،   (2)
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ففي اجلامعات يتم القيام باألحباث خبلفية نظرية ومنهجية بعيدا عـن   ،احلكومة من جهة أخرى
بـات  لاملشكالت السياسية اليومية، أما يف داخل األجهزة احلكومية يغرق املوظفـون يف املتط 

ومية لصناعة السياسات، مبا يصعب عليهم العودة خطوة إىل الوراء لألخذ بعـني اإلعتبـار   الي
  .  )1("فتقوم املراكز بسد الفجوة بني الفكر والتطبيق  املشهد الواسع للسياسة األمريكية،

ومن خالل ما تقدم ميكن أن نربز عدة مؤشرات نستند عليها يف دراسة العالقة التفاعلية        
  :منظومة اجملتمع املدين والسياسات العامة أمههابني 

أي يف مسألة الشراكة فإن احلديث سيقودنا إىل القول بأثري منظمات اجملتمـع   احلالة األوىليف *
كما تقودنا إىل القول بأن صـنع السياسـة   .املدين على التخطيط للسياسة باإلضافة إىل التنفيذ

  .كومة إىل أسفل املنظمات املدنية املتعاونةالعامة يف هذه اجملاالت يتم من أعلى احل
إن اجملتمع املدين يستطيع أن يبدي رأيه وأن ينبه السلطات إىل وجود حاجات حتتاج إىل        

إشباع أو وجود اختالالت حتتاج إىل معاجلة وإىل إدراجها ضمن برامج الدولة سـواء علـى   
ور مع كافة هيئاتـه باهتماماهتـا املختلفـة    وذلك انطالقا من التشا ،املستوى احمللي أو الوطين

وبشكل مباشر لتحال نتائج ذلك إىل صانعي السياسة العامة، فمثل هذه املبادرات واإلقتراحات 
  .واحللول تعد نقطة البداية يف وضع السياسات العامة

إن منط اإلتصال والتداخالت والتشابكات والتفاعالت والشـراكة تسـهم يف بلـورة           
الفئات ومواجهـة   تقرر مصري تنظيم وتفعيل املشاركة اليت هسات، فاجملتمع املدين بإمكانالسيا

ر يف مصري أفراده، وما يقوم به من نشر ثقافة خلق املبادرة الذاتية والتأكيـد  ؤثالسياسات اليت ت
 على إرادة املواطنني واملسامهة الفعالة يف حتقيق التحوالت الكربى للمجتمع على أن ال يبقـى 

  .)2(حكرا للنخب احلاكمة 
الذي نستند عليه فيتمثل يف إسهام منظمات اجملتمع املدين يف سـد ثغـرات    املؤشر الثاينأما *

، ولعل أبرزها السياسات الصحية والتعليمية والسياسـة  )3(احلكومة يف بعض السياسات العامة
سوق إىل إرتفـاع  قتصادي حنو اخلصخصة وآليات الجتماعية، فقد أدت ظروف التحول االاال

                                                 
 .85.ص): 2008( 5 دراسات إستراتيجية، " دور مراكز الدراسات واألحباث يف صناعة القرار" مركز البصرية،  )1(
 .25.، ص )2003دار الفكر ،: دمشق (  مارسةاجملتمع املدين بني النظرية واملاحلبيب اجلنحاين،  )2(
 .182.،ص )2007الشبكة العربية للمنظمات األهلية، : مصر (  تقييم منظمات اجملتمع املدين العريبأماين قنديل، حمررا،  )3(
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شديد يف تقدمي خدمات عديدة من قبل منظمات اجملتمع املدين كاخلدمات الصحية والتعليمية، 
  .وأصبحت هذه املنظمات تقدم خدمات بنسبة عالية من إمجايل طاليب اخلدمات

اجملتمع املدين يتعلـق يف   تمهم للغاية خيترب التفاعل بني السياسات العامة ومنظما مؤشر آخر*
ولة حتديد دور هذه املنظمات يف تنفيذ السياسات العامة، وذلك انطالقا مبا تقوم به من أدوار حما

ومـن مث فـإن هـذه     ،يف جمال متابعة ومراقبة السياسات والتدخل أو الضغط لتعديل مسارها
جيد ومقبول للوصول إىل القواعد الشعبية من املواطنني ولتنفيذ سياسات  فاعلاملنظمات تكون 

كما أن بعض الدول تسند عملية تنفيذ بعض السياسات  ،نظرا الحتكاكها املباشر باجملتمع معينة
  .العامة إىل منظمات اجملتمع املدين

بدور اجملتمع املدين يف ترشيد وتقييم السياسات العامة، وذلك من خالل  املؤشر األخرييتعلق *
أو تنفيذية أو قضائية، ولعـل  جعل السلطات عرضة للمساءلة والشفافية سواء كانت تشريعية 

هذا يتضح من خالل حقه يف رفع الدعوى ضد أي إعتداء على أهدافه ومصاحله اليت يناضل من 
أجلها من جانب السلطة التنفيذية، وكذلك دوره يف ترشيد عمل السلطتني القضائية والتشريعية 

فدور اجملتمع املـدين يف   ،تخذةخالل التقومي أو التنبيه إىل اإلحنرافات يف السياسات العامة امل نم
تقومي السياسات يكمن يف الدفاع عن مبدأ املشروعية من خالل تصـديه لكـل املمارسـات    
املخالفة للقانون من أي سلطة كانت وحماولة كشف الثغرات يف السياسات احلكومية والتصدي 

  .للتالعبات والتراخي يف تنفيذ بعض السياسات اليت متس مبصاحل اجملتمع
  :اجلدول التايل يلخص أهم املؤشرات السابقة اليت تفسر عالقة اجملتمع املدين بالسياسة العامةو 
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  العالقة التفاعلية بني اجملتمع املدين والسياسة العامة  املؤشر
تأثري اجملتمع املدين على وضع السياسة العامة وتنفيذها، فالسياسة العامة تتم مـن أعلـى     الشراكة

  .وصوال إىل املنظمات املدنية) احلكومة(اهلرم 
 سد ثغرات

  حلكومةا
  .إسهام منظمات اجملتمع املدين يف سد ثغرات احلكومة يف بعض السياسات العامة

دور مؤسسات اجملتمع املدين يف جمال مراقبة ومتابعة السياسة العامة والتدخل أو الضـغط    التنفيذ
  .لتعديلها

يه إىل االحنرافات يف السياسات العامة املتخذة وترشيد وتقيـيم  دور اجملتمع املدين يف التنب  التقييم
  .عمل احلكومة

  مؤشرات العالقة التفاعلية بني اجملتمع املدين والسياسة العامة) 02( اجلدول رقم
  

اسيا يف عمليـات التنميـة   ومن خالل ما تقدم فقد أصبحت منظمات اجملتمع املدين إرتكازا أس
للمشاركة يف صنع القرار ورسم السياسات العامة الفواعل أفضل من  ، كما أهنا تعتربوالتحديث

اليت تتعلق بنمط توزيع الثروة والقوة يف اجملتمع، وذلك من خالل ما تقدمه من دعـم وجهـد   
مادي ومعنوي وما تطرحه من مبادرات وحلول وما تقوم به من أدوار يف جمال متابعة ومراقبـة  

   .والضغط لتعديل مسارها وتغيري استراتيجيات عملها وتقييم السياسات العامة والتدخل
كما تبني أن حتقيق التنمية اإلنسانية ال يتوقف على الدولة اليت حتكم، والقطاع اخلـاص          

الذي يوفر الفرص، بل هناك قطاع ثالث يتمثل يف منظمات اجملتمع املدين اليت تسهل التفاعالت 
وبناء القدرات وتنميتها وتعبئتها للمشاركة يف السياسات  جتماعية والسياسيةضمن الشبكات اال

  .العامة
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  آليات مشاركة اجملتمع املدين للتأثري على السياسات العامة:ثانيا
يف تقييم دور اجملتمع املدين يف التأثري على صنع السياسات العامة وعملية التنفيذ والتقومي،        

كالتأثري يف السياسـات الصـحية وتوجيـه    : هذا السياقال شك أنه تواجهنا مناذج رائدة يف 
اإلهتمام حنو قضايا بعينها وغري ذلك من مناذج، إال أنه من املهم القول أن ضغوط واجتهادات 

خالل آليـات أبرزهـا    ناجملتمع املدين للتأثري على السياسات العامة ينبغي أن تكون منظمة م
هذه اآلليات وغريهـا تشـكل   . باإلعالم وغريها لااللجان املشتركة خاصة مع الربملان، اإلتص
ومن أبرز آليات تأثري اجملتمع املدين على السياسـة  . إحدى ضمانات التأثري يف السياسات العامة

  :العامة نذكر
حيث تسمح العديد من الربملانـات للجمهـور حضـور    : فتح الربملانات أمام اجلماهري *

يها منصة للجمهور، وتذهب بعض الربملانـات إىل  اجللسات العامة لغرف الربملان وختصص ف
  .السماح هلم باملشاركة يف أشغال اللجان مثل برملان التشيك وسويسرا

كما ميكن ملنظمات اجملتمع املدين أن تعني من ميثلها قانونيا بصفة مالحظـني حلضـور       
جمـاالت  اجللسات العامة ملناقشة بعض السياسات العامة، وتتمكن خالهلـا مـن مناقشـة    

  .اهتماماهتا
حيث يشكل اإلرسال اإلعالمي املباشر وغري املباشر أحد أجنـع  : تعريف األشغال إعالميا* 

وسائل التعريف بالسياسات العامة املتخذة واملقترحة، ومتكن منظمات اجملتمع املـدين مـن   
اإلطالع على كل جديد لتنظيم مناقشات وحوارات وجلسات وتقدمي اآلراء واملقترحـات  

  .حول السياسات
حيث تسمح بعض الدول املتقدمة للمواطن باملشـاركة املباشـرة يف العمـل    : املشاركة* 

يف سن  ةالتشريعي، واملثال عن ذلك يأيت من النمسا ففي هذا البلد ميكن للمواطنني املشارك
عية فهي القوانني بتقدمي مبادرات إىل اجمللس الفدرايل أو اجمللس الوطين، أما املنظمات اإلجتما

تعرض آراءها على اجملموعات الربملانية اليت تأخذها بعني اإلعتبار وتدجمها ضمن السياسـات  
  .  (1)العامة 

                                                 
  . 80- 74.ص ):2003(3، الفكر الربملاين "الربملان واجملتمع املدين"الطاهر خويضر ،  (1)
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كما تتم املسامهة بطريقة غري مباشرة وذلك من خالل املسامهة يف إعداد التقارير والدراسـات  *
   لورة مفهوم للتعاون يستند باإلضافة إىل ب. عواإلستراتيجيات املتعلقة بالسياسات العامة للمجتم

  :إىل مبدأ املشاركة الكاملة أي أن يكون القطاع املدين شريكا تنمويا كامال عن طريق 
 .املشاركة يف وضع السياسات وبلورة الرؤى والتنفيذ واملتابعة واملراقبة والتقييم  •
  .بلورة آليات للتشاور مؤسسة ومنتظمة بني احلكومة واجملتمع املدين  •

إن الدور الذي تلعبه مؤسسـات  : تشارة اجملتمع املدين بشأن صياغة السياسات العامةإس*   
اجملتمع املدين يتخذ شكل التأثري والضغط على صانعي السياسات العامة لبلورة سياسات حمددة، 

  .أو تتصدى لبعض السياسات
أو علـى   وذلك من خالل قـرارات إداريـة  : تعيني مندوبني عن مؤسسات اجملتمع املدين*   

مستوى التعليمات القاضية بإشراك بعض النقابات منظمات اجملتمع املدين كالنقابات يف اللجان 
  .املختلفة لدى الوزارات

أو ما يعرف بتشكيل اجملالس الوسيطة بقوانني خاصة، : املؤسسات اليت تنشأ بقوانني خاصة*   
ات اجملتمع املدين من جهـة  وتعترب هذه املؤسسات حلقات وصل بني احلكومة من جهة ومنظم

ثانية، وتضم هذه اجملالس ممثلني عن القطاع احلكومي ومؤسسات اجملتمع املدين، وتلعـب دورا  
هاما كوسيط بني احلكومة واجملتمع املدين وذلك من خالل التعاون وإستشارة منظمات اجملتمـع  

عها للحكومة للموافقـة  عملها، ومن مث رف تاملدين يف بلورة وصياغة السياسات اخلاصة مبجاال
  .عليها

حبيث يدعو فيها القطاع احلكومي : عقد ندوات أو اجتماعات أو مؤمترات وورش العمل*   
القطاع اخلاص وممثلني من منظمات اجملتمع املدين يطرح فيه بعض املسائل والقضايا واليت يتبلور 

  .عنها نتائج وتوصيات يتم رفعها للسلطة التنفيذية
حبيث تستطيع منظمات اجملتمع املـدين  : واحلمالت اإلعالمية ظاهر واإلحتجاجأسلوب الت*   

إبداء رأيها إزاء بعض القضايا من خالل هذا األسلوب، واللجوء إىل التظاهر واالحتجاج تعبريا 
عن رفضها لبعض السياسات احلكومية وتنديدا  ببعض املمارسات اليت متس مبصاحلها ومصـاحل  

ت العامة ألخذه بعني اإلعتبار أثنـاء  احماولة إيصال ذلك لصانعي السياسبعض فئات اجملتمع، و
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كما بإمكاهنا تعبئة الرأي العام وكسب تأييده من خـالل شـن احلمـالت    .صياغة السياسات
  .ثر على صانعي السياسات العامةؤاإلعالمية اليت من شأهنا أن ت

علومات وحتليلها واستقصاء احلقائق فمن خالل مجع البيانات وامل: رفع الدعاوي لدى احملاكم*  
تستطيع منظمات اجملتمع املدين الكشف عن الثغرات املوجودة يف بعض السياسـات العامـة،   
وعرضها على احلكومة ومسائلة وحماسبة املعنيني بذلك من خالل رفع الدعاوي القضائية، كما 

ساومات اليت تؤثر علـى  إىل هذا األسلوب عند التعرض لبعض املضايقات وامل ءبإمكاهنا اللجو
  .عملها

كان عملية إسـناد   بحىت وقت قري ع، فإن النموذج الشائ تنفيذ السياسةوعلى مستوى *    
 مشروعات تنفذها منظمات اجملتمع املدين كاإلسهام يف تطوير املؤسسات التعليميـة  والبيئـة  

  .يف بؤرة  اإلهتماموتوجيه أنظار صانعي القرار إىل الثغرات يف بعض السياسات ووضع أخرى 
وعموما وكما هو مستقر يف أدبيات السياسة املقارنة فإن أي سياسية هي خمرج هنـائي         

لعملية ضغوط وضغوط متبادلة، وعليه فإن اجملتمع املدين يؤثر على عملية صنع وتنفيذ وتقـومي  
فنية وبناء تكتالت السياسات العامة من خالل عدة وسائل وآليات مثل تقدمي املشورة واخلربة ال

إثارة لوعي اجلمـاهري   توحتالفات للضغط على صناع السياسة، وتنظيم محالت دعوى ومحال
من خالل النقاش ف. (1)بقضية ما، فضال عن طرح املطالب مباشرة وكذلك مراقبة احلكومات 

املؤمترات والندوات العامة وطـرح مشـروعات التعـاون     وإقامةاحلر ونشر األفكار والرؤى، 
احلكومـة مـن اختـاذ     نتمكستالفكري يف ممارسة اخلالف والتوافق وتقريب وجهات النظر 

  . القرارات املالئمة جلهة مصلحة الفرد واجملتمع
كما برزت يف اآلونة األخرية فكرة الشراكة بني احلكومات ومنظمات اجملتمـع املـدين          

اكة يتطلب أمورا عديدة منها إقامـة  وحماولة وضع أسس ومعايري هلا، ذلك أن جناح عملية الشر
وحتالفات بني منظمات اجملتمع املدين وبعضها البعض بغية تسهيل تبادل املعلومـات  * شبكات

كما يشترط لنجاح الشبكة  ،واخلربات مع مراعاة إشراك املنظمات القاعدية يف هذه الشبكات
                                                 

(1)Roy .A ."Civil society and global change ":Http://www.global policy. 
Org/ngos/analysis/canacso.htm.    

إطار طوعي أو اختياري يضم أفرادا أو مجاعات أو منظمات بطريقة أفقية غري تراتبية، هتدف إىل تبادل املعلومات واخلربة : يقصد بالشبكة *
  .14.ابق ،ص ، مرجع سالعاملي اجملتمع املدينأماين قنديل ، : أنظر .واالتصال
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لناجحة تتطلب توفري إطار مؤسسي ومن ناحية ثانية فإن الشراكة ا ،تطبيق دميقراطية اختاذ القرار
حيدد أسس التعاون بني الدولة واجملتمع املدين يف إطار السياسات العامة، مع مراعاة مراجعة هذا 
اإلطار باستمرار يف ضوء التغريات اليت تطرأ على اجملتمع، وقد يأخذ هذا اإلطار شكل إتفـاق  

ومية للتنمية يشارك فيها الطرفان، أو أي بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين، أو إستراتيجية ق
شكل آخر، فالشراكة الناجحة تقوم على أساس الثقة املتبادلة بني الشركاء وإحترام اسـتقالل  

والشكل التايل يوضـح  .كل طرف وتوفري آليات التعاون وكل ذلك لترشيد السياسات العامة
  ).، القطاع اخلاصالدولة، اجملتمع املدين( فكرة الشراكة بني الفواعل الثالثة

  
  02الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

Soure : martin loamma sahas , l'édification d'un réseau d'apprentissage sur la 
 gouvernonce ,léxpérience du programme coopératif en gour ver- nonce,o 
tauva , institut sur la gouvernouce , juin 1998, p.1.     
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أدت التطورات العاملية يف احلقب األخرية وبروز مفاهيم التنمية البشرية وحقوق اإلنسان        

مع وتقدمه، وارتبط بذلك التوسع يف دور منظمات اجملتمـع  إىل وضع اإلنسان بؤرة حركة اجملت
املدين ليشمل إىل جانب الدور اخلريي واخلدمي والرعائي دورها كآليـة لتـأطري املـواطنني    

  .الواعية والفاعلية يف عملية صنع القرار ةوتنظيمهم من أجل املشارك
مهية إشراك اجملتمع املدين يف تأكيد هذا الدور يسعى هذا املبحث إىل دراسة أأجل ومن         

  :عنصرينإىل  هرسم السياسات العامة، وذلك من خالل تقسيم
  .على دور أكرب للمجتمع املدين لمربرات التعوي :أوال

  .يف إطار السياسات العامة فاعلية إشراك اجملتمع املدين  :ثانيا    
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السياسات إطار  يف للمجتمع املدينكرب أمربرات التعويل على دور   :أوال
  ةـــــالعام

عمل ي اليتاجملتمعات  يفمدى قدرته على إجناز التنمية  يف اجملتمع املدينمن واقع تقييم دور        
حققتها  اليتفعلى الرغم من النجاحات  ،ة منظماتهوفاعليه هبا بدأت حركة مراجعة شاملة لدور

هذه التأثريات ظلت حمدودة وجزئية، أن  إال عملت هبا اليتاجملتمعات  املدين يف عاجملتممنظمات 
حتدد توزيع السلطة واملوارد داخل هذه اجملتمعات ظلت كمـا   اليتوالسبب أن النظم واهلياكل 

إقامة روابط بني  يف اجملتمع املدينورمبا من أهم العوامل املؤدية إىل هذا الوضع إخفاق  ،(1) هي
منها، فقد ركـزت   تعد جزءاً اليتهلياكل األوسع وبني األنظمة وا القاعديعمله على املستوى 

هتمام بالصحة عن اإل جتماعية، فضالًعملها على تقدمي خدمات الغوث والرعاية اال منظماته يف
هذه املشروعات كانت تفقد جدواها بفعل تأثري السياسـات   غري أن ،الوقائية وتنظيم األسرة

ية احلقيقية إال من خالل إدخال إصـالحات  لن تتحقق املشاركة الشعب كالركل فوفقاً ،الكلية
منظمـات اجملتمـع   تقوم هبا  اليتعلى اهلياكل الرمسية وليس جمرد مضاعفة أعداد املشروعات 

  )2(دينامل
 واجملتمع املدين يفتتبناها كل من احلكومات  اليتقترابات اإل يفوبالفعل هناك اختالفات        
جمتمعاته احمللية، إال  يفممارسته لنشاطه  يف اجملتمع املدينكفاءة وفاعلية من رغم على الا، فمعمله

، وعلى النقيض من ذلك فإن احلكومات تعمل علـى نطـاق   أن نشاطه حمدود النطاق جغرافياً
إال إهنا قد تعجز عن رؤية العالقات الفعلية عن قـرب   ،وتستهدف اجملتمع ككل اتساعاً أكثر

ذلك من حاجة كل طرف  هوما يعني جتماعية معينةإات قراراهتا لفئ مةئماللعدم  يوهذا قد يؤد
واحلـديث عـن    دور اجملتمع املدينلتطور  الرئيسيورمبا كان هذا التقييم هو السبب  .لآلخر

  .  التعامل مع التنمية يفقتراب خمتلف إلكل جيل  ،أجيال له

                                                 
 (1)Edwards, M. & Hume. D., Making a Difference, NGOs and Development in a Changing World   

 ,  London, Save the Children, Earth scan Publications Ltd., 1992, p 13                                     
    (2)   Clark , J., Democratizing Development, The Role of Voluntary Organizations, London, Earth  
scan,  1991, p 120. 
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كانـت   املدين منظمات اجملتمعن العديد من إجيل اإلغاثة، حيث  اجليل األولمثل فقد        
عملية  يفولكن دون العمل مباشرة . جتماعية للفقراءتتوىل عمليات اإلغاثة وتقدمي اخلدمات اال
 ، أي التعامل مع أعراض املشكلة من خالل ختفيفهارسم السياسات العامة واملشاركة يف التنمية

  . ال من خالل التعرف على أسباهبا 
دون من إدراك عدم جدوى التعامل مع أعراض املشكلة  فقد ظهر نتيجة الثايناجليل أما        
مبشروعات اسـتهدفت  ) دول الشمال يفوبالتحديد ( اجملتمع املدينقام هذا اجليل من و ،أسباهبا

والسيطرة على املوارد الضرورية واملطلوبـة لتحقيـق    زيادة القدرات احمللية للمجتمعات احمللية
  . التنمية املتواصلة

 فقـد  ،صنع السياسات العامةمع التعامل  يفمبثابة نقلة كيفية فقد كان  الثالث اجليل أما       
ختراق إذا مل هنيار واإلأدرك هذا اجليل أن أي عملية إمنائية معتمدة على الذات ستكون قابلة لإل

 اجملتمع املـدين وقد أدرك هذا اجليل من  ،يشجع املبادرات احمللية وسياسي مؤسسيفر إطار ايتو
دميقراطيـة   إستراتيجية من  ، منطلقاطوير سياق وبيئة دافعة لتحقيق التنمية املستدامةضرورة ت

طرح فكـرة   يفن هلذا اجليل الفضل وكلي ،السياسات العامةصياغة  يفصنع القرار واملشاركة 
أن جناح هذا األمر مرهـون  من فكرة  منطقاصنع السياسة   يف اجملتمع املدينضرورة مشاركة 

  .إقامة حتالفات وشبكات وليس بالعمل الفرديبالقدرة على 
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  



106 
 

 يف رسم السياسات العامة فاعلية إشراك اجملتمع املدين :ثانيا
لقد زاد اإلهتمام مبوضوع اجملتمع املدين وأعيد إحياؤه من جديد بعد أن مت إمهاله لفتـرة         

جتماعي تمع املدين يف التغيري االطويلة، ويشري هذا اإلحياء إىل تصاعد وتنامي دور منظمات اجمل
األساسـي لتـأطري    الفاعل، كما أصبح اجملتمع املدين خصوصا يف اجملتمعات الغربية والتحديث

املواطنني ومتثيلهم وضمان مشاركتهم البناءة يف اقتراح احللول ملشاكلهم وإيصاهلا إىل صـانعي  
تهم يف الرقابـة علـى شـؤون    القرار بالطرق واألساليب احلضارية من جهة، وتطوير مشارك

أنه البد مـن عـني فاحصـة    " "ألكسيس دي توكفيل"احلكومة من جهة ثانية، لذلك اعترب 
ومستقلة، هذه العني الفاحصة ليست سوى جمموعة متعددة من اجلمعيات املدنية الدائمة اليقظة 

غاياهتا يف إشـراك  والقائمة على التنظيم الذايت وهي الضرورة الالزمة لدعم الدميقراطية وحتقيق 
  .(1)..."النسبة األكرب من اجملتمع يف مؤسسة الدولة أو مراقبتها

يهدف اجملتمع املدين إىل نشر قيم احملبة من خالل الفعل املشترك وتقدمي خدمات النفـع         
عالوة على تنظيم وتفعيل مشاركة الناس يف تقرير مصريهم ومواجهة السياسات اليت تؤثر  العام
شتهم، وكذلك دوره يف نشر ثقافة املبادرات الذاتية وثقافة اإلعالء من شـأن املـواطن   يف معي

والتأكيد على بناء إرادة الناس وجذهبم إىل ساحة احلياة العامة واملشاركة اجلادة يف صنع القرار 
وتعزيز التنمية اجملتمعية وإفراز القيادات اجلديدة، وكل هذا جيعل من اجملتمـع املـدين مفتـاح    

  . )2(الدميقراطية
فالدميقراطيـة تتطلـب    ،وتتجسد عالقة اجملتمع املدين بالدميقراطية يف جماالت عديـدة        

جتماعيـة تتطلـب توجيـه    املشاركة املنظمة الواعية واملستمرة يضاف إىل ذلك أن احلاجة اال
احلركـة   مؤشرات الدميقراطية من القاعدة إىل القمة بدال من اقتصارها على خط واحد، وهذه

االقتصادية تقترن مبنظمات اجملتمع املدين، ومن هنا حق القول أن تنمية اجملتمع املدين هو حمـور  
وأنه البنية التحتية للدميقراطية ومها وجهان لعملة واحدة وهي احلريـة، ويف   )3(بناء الدميقراطية

تربة أي بلد بـال   إذا زرعت أو نقلت الدميقراطية إىل: "إبراهيم سعد الدينهذا الصدد يقول 
جمتمع مدين فلن تعيش، وإذا عاشت فإن ذلك يكون بوسائل صناعية، إىل أن يقبلـها اجلسـم   

                                                 
  .89.ص ): 2006( 1 جملة املفكر، "أمهية ودور اجملتمع املدين يف احلياة السياسية واالجتماعية:" عمر فرحايت وعبد العايل دبلة  (1)

 .85-84.، ص ص)2003دار املدى للثقافة والنشر،  :دمشق( راطي واجملتمع املدينالتحول الدميق ،عبد الوهاب محيد رشيد )2(
 .88. نفس املرجع، ص )3(
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السياسي هلذا البلد، وهو لن يقبلها إال إذا ساندت هذه الدميقراطيـة تنظيمـات    -االجتماعي
  .  )1("جمتمع مدين

تمع املدين والدميقراطية تظهر ومن خالل ما سبق ندرك أن عمق العالقة العضوية بني اجمل       
إذا عرفنا أن تنظيمات اجملتمع املدين هي املسئولة عن التنشئة املدنية السياسية املبكرة للمـواطن  

  .)2( عرب اجلمعية والنقابة واحلزب
كما يرتبط احلكم الراشد باملشاركة الشعبية ارتباطا وثيقا ذلك أن مسألة الشراكة بني          

احلكومة، القطاع اخلاص، اجملتمع املدين هي ضرورة أساسية لتحقيـق  : جملتمعخمتلف أطراف ا
احلكم الراشد، فاجملتمع املدين هو الشكل األكثر إتاحة للمشاركة الشـعبية يف إدارة شـؤون   

وبالتـايل   )3(اجملتمع واختاذ القرارات واملسامهة يف جمهودات التنمية وحتقيق اإلستقرار السياسي
  .راشدجتسيد احلكم ال

اجملتمع املدين يعد رافدا أساسيا من روافد احلكم الراشـد   ومن خالل ما سبق خنلص أن      
وضرورة أساسية لتحقيق التنمية السياسية، مبا يوفره من هامش احلرية واملشـاركة واملسـاواة   
واملواطنة والتسامح واحلوار، وأصبحت منظمات اجملتمع املدين عناصر فاعلة يف تقدمي اخلدمات 

  .األخرى كمكمل للعمل احلكومي االجتماعية وتنفيذ برامج التنمية
لقد أصبح اجملتمع املدين وظل تزايد الوعي السياسي واإلجتماعي بأمهيته قادرا علـى أن         

يتخلص من وصاية الدولة وأن حيل حملها سواء كأداة ملشاركة املواطنني يف برامج التنمية كمـا  
كمـا إن أمهيـة   ، )4(الدول املتقدمة يف الدول النامية، أو أن يعمل على الرفاهة اإلجتماعية يف

، ففي "برأس املال االجتماعي"وجود مؤسسات فعالة للمجتمع املدين دفعت بالبعض إىل وصفه 
يؤكد " Making democracy work"بعنوان " روبرت روتنام" كتاب صدر للعامل األمريكي 

مـع املـدين بـرأس املـال     املؤلف على عالقة اجملتمع املدين بالدميقراطية، واقترح تسمية اجملت
االجتماعي ذلك أن معدالت التنمية اإلقتصادية ارتبطت ارتباطا وثيقا بتقوية اجملتمـع املـدين،   

                                                 
 4. ، ص1998، ديسمرب، اجملتمع املدين، "اخلطاب املصري املأزوم" سعد الدين إبراهيم، )1(
 .98 .، مرجع سابق، ص"جتمع املدينحنو مفهوم عريب إسالمي للم" عبد احلميد األنصاري، )2(
احلكم الرشيد :"ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول " (الضمان لترشيد احلكم: ةاجملتمع املدين واملشاركة الشعبي" بوصنوبرة عبد اهللا، )3(

 .154. ،ص) 2007أفريل 9-8سطيف، اجلزائر، " واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي
  .151.نفس املرجع، ص  )4(
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فهذه املنظمات تعطي أعضاءه جمموعة من املهارات وشبكة واسعة من اإلتصاالت تتـيح هلـم   
    . )1(فرصا عديدة لبدء املشروعات اإلقتصادية

أن البلدان اليت لديها منظمات خاصـة نشـطة ال     يس فوكويامارنسفاستنتج وبنفس الطريقة 
قتصـادية  يف تطوير املؤسسـات اإل  كثر البلدان احتماالًأاجلمعيات اخلريية هي كتسعى للربح 

ن تشجيع وجود قطاع قوي أب هذان البحثانباختصار يوحي  .اخلاصة اليت تتجاوز إطار األسرة
قتصادية املتزايدة اليت قتصادي وإزالة العقبات اإلنمو اإلقد يساعد على تعزيز ال للمجتمع املدين

  .جتماعية اهلامةتعترض سبيل حل املشاكل اإل
عند معرفة املسامهة اليت قـدمها اجملتمـع املـدين    :" يذكر أحد أنصار اجملتمع املدين قوله       

مهمة تسـتحق   ألمريكا خالل تارخيها، يكون من الصعب عدم القناعة بأن بناء اجملتمع املدين
اإلجناز، وبذلك حيتل اجملتمع املدين أمهية جوهرية لبناء قيم التمدن بالعمل مع خلق ظروف حتقق 

  . )2("الدميقراطية خالل وظائفها بطريقة صحيحة
  :ولتأكيد فاعلية اجملتمع املدين يف رسم السياسات العامة ميكن اإلستشهاد باحلقائق التالية       

منظمات اجملتمع املدين يف صياغة السياسة العامة العاملية على مدى السنوات لقد تعاظم تأثري  -
العشرية املاضية ، وبرز دوره الفاعل يف قضايا محاية البيئة وحظر استخدام األلغـام األرضـية   

  .وإلغاء الديون 
ة إن مشاركة اجملتمع املدين تسهم يف التحديد األفضل لالحتياجات واملطالب وزيادة الكفـاء  -

يف التنفيذ، باإلضافة إىل تعزيز اإلستدامة واإلنسجام اإلجتماعي كما يعزز التوافق املثمر واحللول 
 .اإلبتكارية ويسد الفجوات والثغرات يف بعض السياسات العامة

وهناك دليل آخر يوحي بأن رأس املال االجتماعي له تأثري مهم على احلكومات، وذلك من  -
 تتقزم إذا مل تقم احلكومات مبشاركة املواطنني يف الشـؤون العامـة   خالل مفهوم املواطنة اليت

 .وبذلك تزداد الدميقراطية وتصبح السياسات العامة فعالة
إن مكونات اجملتمع املدين تشكل حزمة من نقاط الضوء واإلشعاع جلهة النظام الـدميقراطي   -

ؤيـدة أو املعارضـة   كأسلوب للحياة، ويشمل ذلك اآلراء واملقترحـات أو الضـغوطات امل  
للحكومة، غري إهنا يف النتيجة ستساهم وتشارك يف العملية السياسية الدميقراطية، حبيث ميكـن  

                                                 
 .96. د العايل دبلة، مرجع سابق، صعمر فرحايت وعب )1(
 .86. وهاب محيد رشيد، مرجع سابق، صعبد ال )2(
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تشبيه عمل السياسي يف اجملتمع الدميقراطي كمصفاة متر من خالهلا مطالب أفراد اجملتمع املتنوع 
 يف النهاية عـن صـوت   وتقوم مكونات اجملتمع املدين بإيصاهلا فتتحول إىل سياسات عامة تعرب

 .ومتطلباته وإرادتهاجملتمع 
ينطوي تنظيم امليزانية على أساس تشاركي على منافع كثرية بالنسبة للحكومات واجملتمـع   -

املدين على السواء، فمن شأنه النهوض بالشفافية فيما يتعلق مبيزانية احلكومات وحث املواطنني 
رد العامة، كما ميكنه إعادة توجيـه االسـتثمارات   على املشاركة يف صنع القرارات بشأن املوا

باجتاه البىن األساسية يف اجملتمع وتعزيز الشبكات اإلجتماعية واإلسهام يف تسوية اخلالفات بني 
القادة املنتخبني وجمموعات اجملتمع املدين، وقد طبق هذا النهج بنجاح يف عدد من مدن أمريكا 

 .خذ باالنتشار حول العاملأوأوروبا و
روبرت "أثبتت العديد من الدراسات األكادميية على أمهية إشراك اجملتمع املدين، فقد خلص  -

 Healthy(تطوعي صحي عيف دراسة له إىل أن احلكومة الرشيدة تتحقق بوجود قطا" بوتنام

voluntary sector(     واليت بواسطتها يتم تكوين رأس مال اجتماعي قـائم علـى الثقـة
وضمن هذا السياق أصبح للمجتمع املدين أدوار بارزة على صعيد الرأي  .والتعاون االجتماعي

  .العام العاملي، حيث أصبح له تأثري على منظمات عاملية رمسية

تتمثل احلاجة األساسية يف جمال تطوير السياسات العامة يف توفري آليات أكثر فعالية لضـمان   -
دين يف عمليات تطوير السياسات يف برنـامج  مسامهة ذات نوعية عالية من تنظيمات اجملتمع امل

. اجملتمـع املـدين  ومن شأن هذه اآللية أن تضمن مساع صوت تنظيمات  . األمم املتحدة للبيئة
وسيكون مبدأ احلصول على املعلومات واملشاركة أساسيني يف سياسة مشاركة تنظيمات اجملتمع 

ة لـرئيس  العبارات األخري جيةاإلستراتيوعند صياغة استجابة هلذه احلاجة، استلهمت  . املدين
  :جملس اإلدارة اليت تقول

وجيب تعزيز املنتدى حبيث يهيئ الظروف للمشاركة الفعالة من جانب ممثلـي تنظيمـات   "  
اجملتمع املدين ، مبا فيها املنظمات غري احلكومية ، والقطاع اخلاص ، وذلك بأن يوفر هلا قنوات 

اجملتمع املدين  ويلزم بذل جهد خاص لتمكني تنظيمات. واضحة لطرح آرائها على احلكومات
ستفادة من جتربة اللجنة ويف هذا الصدد  قد يكون من املفيد اإل. من البلدان النامية من املشاركة
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ير منتدى وينبغي تطو. املعنية بالتنمية املستدامة ومن احلوار متعدد أصحاب املصلحة يف إطارها
تحدة للبيئة ، حىت يعمل علـى  القطاع اخلاص يف إطار برنامج األمم امل/ تنظيمات اجملتمع املدين

زيادة تطوير العالقات بني تنظيمات اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص واجملموعـات الرئيسـية    
األخرى وبني برنامج األمم املتحدة للبيئة وهياكله اإلدارية ، وينبغي أن يستوعب املنتدى شبكة 

 )1(". ةبرنامج األمم املتحدة للبيئة للمنظمات غري احلكومية اإلقليمي
وهكذا وبالرغم من املعوقات اليت تتسم هبا مشاركة اجملتمع املدين يف صنع وتنفيذ وتقومي       

السياسات العامة فهي شرط أساسي للتغلب على التحديات اليت تطرحها عملية التنمية، ويتعلق 
ترتيبـات  األمر بوجود درجة كافية من التمكني للمجتمع املدين يف املشاركة بصورة تامـة يف  

الشراكة، فعملية التحول الظاهرة احلالية بعيدا عن التهميش حنو التشاور والشـراكة واالجتـاه   
  .السائد بشأن تعزيز الشركات اليت يواكبها، هي تطورات إجيابية البد من تشجيعها

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
-13،"للبيئة ةمشروع إستراتيجية لتعزيز مشاركة تنظيمات اجملتمع املدين يف عمل برنامج األمم احملتد" برنامج األمم املتحدة للبيئة،  )1(

 .5.،ص2002 فيفري15
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  خالصات واستنتاجات
ت إىل النظرة إىل اجملتمع ات والتسعينياأدت التغريات اليت شهدها العامل يف حقبيت الثمانيني       

باعتباره عنصر أساسي يف عمليات التنمية واملشاركة الشعبية، وقـد تزايـدت بالفعـل    املدين 
مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف النقاشات واحلوارات املتعلقة بقضايا دولية مؤثرة مثل أزمـة  

ملرأة والبيئة، وكان لألنشطة الدفاعية دور الديون واتفاقيات الغات وبرامج التكييف اهليكلي وا
كبري يف تعظيم قوة وأثر هذه املنظمات اليت يتزايد بشكل مضطرد، على أنه من الواضح وجود 

فعلى الرغم  ،تفاوت كبري يف مستوى الفاعلية بني منظمات اجملتمع املدين يف اجملتمعات املختلفة
طقة العربية إىل أنه مل يصل بعد كقطـاع يـؤثر   من تزايد النشاط األهلي وتطور أدواره يف املن

  .بشكل جذري يف مسار اجملتمع
جتماعي ولكنه الشكل األكثر تنظيمـا  يعترب اجملتمع املدين شكل من أشكال التنظيم اال       

واألكثر تطورا والتصاقا حباجات األفراد، وهو يعرب عن نفسه مع وجـود التنظـيم السياسـي    
اركها يف إدارة شؤون اجملتمع، من خالل أسس بنائه اليت تتمثـل يف  ليتفاعل مع مؤسساته ويش

وجود جمموعة غري حمدودة من التنظيمات الشعبية اليت تركز مهمتها علـى احتـواء خمتلـف    
األنشطة اجملتمعية يف ميادين اإلقتصاد والعلوم والثقافة عالوة علـى السياسـة، والبـد هلـذه     

بعيدة عن أي ضغط خارجي  سوى ضـغط املصـاحل   املؤسسات حينما تنشأ أن تكون حرة و
واحلاجات الشعبية اليت تكوهنا، وإذا ما وجدت نفسها فيما بعد أن الفضاء املسموح هلا بالعمل 
فيه يتداخل مع فضاء الدولة نفسها عليها أن تعمل بإجيابية انطالقا مـن املصـاحل واحلاجـات    

صنع القرار، يف الوقت الذي متنحهـا   الشعبية أيضا لكي تصبح بذلك شريكة مع مؤسساهتا يف
كما أنه ينبغي على الدولة أن ال تلجأ إىل حمو وجـود هـذه   . الدولة اإلعتراف وحرية العمل

املؤسسات أو إخضاعها إىل إرادهتا أو تقييد أنشطتها وممارساهتا، وإمنا حتاول تـوفري اآلليـات   
لك مبثابة اإلطار السياسي والقانوين واألدوات الدميقراطية الصحيحة يف احلكم لتكون الدولة بذ

للمجتمع املدين يف الوقت الذي تستقر أمناط مؤسساهتا وعالقاهتا على بىن وتكوينات اجتماعية 
  .وثقافية تدعمها وتعزز صلتها باجملتمع

هناك فكرتان تساعدان على إبراز القضايا املرتبطة بإشراك اجملتمع املدين يف السياسـات         
  .الشمول والتمكني للمجتمع املدين: العامة مها
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وحيتضن الشمول تدرجييا كال من العمليتني السياسيتني الدميقراطية التشاركية بصـفة خاصـة   
واألهداف السياسية، ويف كلتا احلالتني يكون اهلدف الرئيسي هو تشييد هياكل متكن كل فرد 

  .من املشاركة بصورة منتجة وإجيابية يف السياسات العامة
ولكي تؤدي احلكومات وظائفها بفعالية فإن ذلك ال يكون باألمر السـهل املتمثـل يف          

تقدمي مساحة للمشاركة، إذ أن التمكني ينطوي على تعزيز طرق عمل جديدة داخـل نطـاق   
ويـؤدي  . املنظمات احلالية، وكذلك تقدمي قواعد جديدة للعالقات اليت تربط بني املنظمـات 

يم واملعايري املتعلقة باإلحترام بني اجملموعات اإلجتماعية حبيث ال يهمـش  التمكني إىل تغيري الق
  . يف صناعة القرارات ةأحدها أو يفتقد حق التعبري أو املشارك

إن اإلعتراف مبنظمات اجملتمع املدين كفاعل اجتماعي أساسي وكحامل لقضايا الشـأن         
جبات، ففي حني تساعد منظمات اجملتمـع  العام يعين اإلعتراف بأطر واسعة من احلقوق والوا

املدين احلكومة يف قضايا الشأن العام فإن من حقها كذلك أن حتصل على املصـادر واملـوارد   
مع التأكيد . احلكومية وأن تكون هدفا لبعض السياسات احلكومية اليت تساهم يف تنمية قدراهتا

وبالتايل فإن مؤسسات . ت احلكوميةعلى مبدأ الشفافية واملساءلة كشرط لالستفادة من املعونا
اجملتمع املدين هلا احلق يف املشاركة يف صنع القرارات العامة ويف التخطيط للـربامج احلكوميـة   

  .واملسامهة يف التشريع
اإلقرار باحلقوق يضاعف من الواجبات، فعلى الـرغم مـن أن العالقـة بـني      كما أن       

ا ما تتسم بالنفور والتجاهل ويعتريها الكثري من الثغرات املدين غالب عاحلكومات ومنظمات اجملتم
القانونية واملؤسساتية، إال أن التأثري عرب األساليب التقليدية مل يعد كافيا لتغيري آليـات صـنع   

وبالتايل فـإن  . القرار، لذلك البد من اعتماد أساليب حديثة وفاعلة للتأثري يف السياسات العامة
وبرامج حكومية واملشاركة يف العمليات التشريعية تتطلـب املعرفـة    عملية اإلعداد للسياسات

والقدرة على إنتاج البدائل، كما تستلزم مواجهات نقية ونظيفة والبحث عن أساليب فاعلـة  
  . ومؤثرة

ويتضمن التأثري العديد من النشاطات اليت تتضمن تفعيل أطر التنسيق وتنظيم احلمـالت         
دراسات حتليلية وتطوير استراتيجيات فاعلة للضغط على صناع القرار، ويف اإلعالمية واإلعداد ل

مطلق األحوال جيب التأكد من أن املشاريع املقترحة واآلليات املعتمدة للترويج متماسكة تقنيا 
وذات جدوى سياسيا واجتماعيا، فقضايا احلقوق والواجبات والتأثري الفاعل هي شروط تتأتى 
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مع املدين كأطر تعرب عن مصاحل واهتمامات املـواطنني تسـعى إىل ردم   من كون منظمات اجملت
. الفجوة النامجة عن النواقص املؤسساتية والعيوب الناجتة عن التوفيق بني خمتلف الفئات السياسية

وبالتايل فإن دور وأمهية مؤسسات اجملتمع املدين القادرة على تقدمي املقترحات واملشاريع واليت 
وهـذه   اجحة للضغط والتأثري يف السياسات العامة هي ضـرورة أساسـية،  تبحث عن فرص ن

  .اخلاص القطاع و الدولة جانب إىل التنموي العمل مستوى على جديدة دفع قوة هي املنظمات
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التحوالت الدولية يف أعقاب هناية احلرب الباردة بروز مفهوم اجملتمع املدين بقوة فسحت        

على الساحة العربية بالرغم من أنه كان موجوًدا كمقولة من مقوالت الفكر األورويب منذ عدة 
عدد تنظيمات اجملتمع املدين بشكل ملحوظ وازداد معه وعي  –تبًعا لذلك  -قرون، وقد تزايد 

بية بأمهيته إستنادا إىل املقولة النظرية اليت مفادها أن تقوية اجملتمع املدين وتعزيز دوره النخب العر
يف إطار  ال يعين بأي حال من األحوال إضعاف دور الدولة، فاجملتمع املدين الفعال ال يوجد إال

  . دولة قوية وليست تسلطية
 ذا قيمة يف الوقت احلاضر، ويعد التعرض لفحص وحتليل واقع وآفاق اجملتمع املدين       

فمؤسسات اجملتمع املدين تتمتع بأمهية اليستهان هبا يف ظل املرحلة اإلنتقالية اليت متر هبا اجلزائر 
على : وتنطلق هذه الدراسة من اإلشكالية التالية . على مستويات عديدة خالل العشرية األخرية
 فاعل أساسي وضروري ملشاركةاملدين بوصفه  الرغم من األمهية املتزايدة اليت حيظى هبا اجملتمع

احلكومة يف صياغة وتنفيذ السياسات العامة، إال أن العديد من الدراسات سجلت ضعف 
ة، بل وأضحت تنظيماته مهددة سار دوره يف تقدمي اخلدمات والرعايموقف اجملتمع  املدين واحن

إىل يدفعنا طرح هذه اإلشكالية  يف وجودها بالنظر إىل التحديات والصعوبات اليت تواجهها، و
  : صياغة بعض األسئلة الفرعية منها 

 . كيف تشكلت مؤسسات اجملتمع املدين يف اجلزائر؟  -
  . ما هو دور هذه املؤسسات يف صياغة السياسات العامة ؟ -
ما هي آفاق وشروط تفعيل اجملتمع املدين يف جمال رسم السياسات العامة؟، ولعل اإلجابة  -

أوهلما حتتمل : ا اإلشكال بتساؤالته املختلفة تقودنا إىل معاجلته من خالل فرضيتنيعلى هذ
وجود اجملتمع املدين وإستقالليته بالنظر إىل خمتلف اجلمعيات اليت تنشط يف اجملتمع وبالتايل 

 . فرضية متيل إىل التأصيل التارخيي للمجتمع املدين يف اجلزائر 
ر وجود ثقافة اجملتمع املدين يف اجلزائر حىت وإن وجدت مؤسساته أما الفرضية الثانية فتنك     

فهي ال تعد أن تكون تابعة للدولة، وبالتايل فهي فرضية متيل إىل دراسة واقع اجملتمع املدين يف 
  .اجلزائر من خالل التعرض إىل أهم اإلشكاالت واملعيقات اليت تواجهه 

  : ل إىل ثالثة مباحث مقسمة كالتايلقسيم هذا الفصمن هتني الفرضيتني فقد مت ت اوإنطالق      
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  .الصريورة التارخيية لتشكل اجملتمع املدين يف اجلزائر : املبحث األول 
  .يف الفترة اإلستعمارية  :أوال               
  .يف الفترة األحادية  :ثانيا               
  .إعادة تشكل اجملتمع املدين حتول النظام السياسي وأثره على  :ثالثا               

  .موقع مؤسسات اجملتمع املدين يف بلورة السياسة العامة يف ظل التعددية: املبحث الثاين    
  .اإلطار القانوين لعمل اجملتمع املدين يف اجلزائر  :أوال               
  . واقع مشاركة اجملتمع املدين يف السياسة العامة :ثانيا               

  .اجملتمع املدين يف اجلزائر  إشراكآفاق : بحث الثالث امل
  .معوقات تفعيل اجملتمع املدين  :أوال             
 .   الشروط املوضوعية لتفعيل دور اجملتمع املدين يف السياسة العامة  :ثانيا             
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مفهوما وممارسة كان نتيجة طبيعة متخضت من رحم " اجملتمع املدين"ما من شك أن والدة    

قتصادية والسياسية والثقافية اليت عاشتها وخربهتا اجلزائر، كما أن جتماعية واالاملتغريات اال
وية واإلغاثية والرعائية والعلمية نشاطات اجملتمع املدين كمؤسسات طوعية ذات األغراض التنم

فحركة مؤسسات اجملتمع املدين يف اجلزائر قد تأثرت مبختلف . مل خيلو منها تاريخ اجلزائر
  .األنظمة السياسية املتعاقبة 

تطرق يف هذا املبحث للحديث عن ظاهرة اجملتمع املدين اجلزائري يف سياقه التارخيي نوس       
ة تعد عامال مهما يف فهم مشاكل احلاضر وإدراك حتديات املستقبل، ذلك أن املرجعية التارخيي

  : وسيتم ذلك من خالل العناصر التالية 
  .اجملتمع املدين إبان اإلستعمار  :أوال   
  .اجملتمع املدين يف فترة األحادية  :ثانيا   
  .   حتول النظام السياسي وأثره على إعادة تشكل اجملتمع املدين  :ثالثا   
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  اجملتمع املدين إبان اإلستعمار الفرنسي : أوال 
لقد عرف اجملتمع اجلزائري مؤسسات مدنية كانت ترعى شؤونه ومشاكله فنشأة النظام         

مل يكن وليد ممارسة جديدة يف اجملتمع وإمنا ترجع جذوره إىل خصوصيات القيم * اجلمعوي
صب يف املشاركة اجلماعية، فقد ظهرت عدة جتماعية للفعل اخلريي التطوعي الذي ياال

ما يسمى باألمانة،  تتنظيمات أثناء الفترة العثمانية كالتنظيمات املهنية اليت كانت متحدة حت
  .    جتماعية والثقافية واخلريية املرتبطة مبؤسسات األوقاف وغريها والتنظيمات اال

ملت فرنسا على فرض احتالل ع 1830وبدخول اإلستعمار الفرنسي للجزائر سنة         
استيطان وإهناء كيان الدولة اجلزائرية، كما مت إصدار ترسانة من القوانني والتشريعات إللغاء 

وهبذا فقد اختفت .)1(للمجتمع اجلزائري  قتصادية والثقافية وحىت اإلثنيةجتماعية واالالبنية اال
صا يف املدن، بينما عرف الريف التنظيمات التقليدية يف العشرية األوىل من االحتالل خصو

  .اجلزائري حالة مقاومة 
ونظًرا حلاجة األفراد للتنظيم والتضامن واحلفاظ على اهلوية الوطنية اإلسالمية فقد عادت         

معظم التنظيمات للظهور، وعمد الشعب اجلزائري إىل إحياء مؤسسات قبلية ملواجهة املستعمر 
نقل تنظيمات فرنسية إىل اجلزائر بغرض طمس اهلوية الوطنية خصوًصا بعد أن عمل األخري على 

واليت كانت هتدف إىل خدمة املستعمر وتبشر للمسيحية   1840كجمعية مزارعي اجلزائر سنة 
تنشط خالل  ، ومن بني أهم التنظيمات التقليدية اليت كانت)2(حتت غطاء النشاطات اخلريية 

ا كانت هتدف إىل حتقيق النفع العام واحلفاظ على اجملتمع وكله" احللقة"و " التويزة"هذه املرحلة 
  .  اجلزائري 

ورغم احلصار الذي فرضه املستعمر على كل أشكال التنظيمات والتجمعات وحماربة         
كل الزوايا وحضر انتقال العلماء والفقهاء وابتزاز املؤسسات الوقفية وحل التنظيمات 

لريف اجلزائري شهد مقاومة وثورات بقيادة شيوخ الزوايا وزعماء جتماعية والثقافية، إال أن ااال
  . القبائل كثورات أوالد سيدي الشيخ، الال فاطمة نسومر واملقراين وغريها 

                                                 
 .ص،) 1982 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : اجلزائر ( بداية االحتالل –ت يف تاريخ اجلزائر احلديث حماضرا، أبو القاسم سعد اهللا - )1(

52  . 
  .  49.ص  ، 53،2000عدد  ،  creadكراسات، التنظيم اجلمعوي واجملتمع املدين" أمحد بوكابوس  -  )2(
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والذي كان  1901ليتبلور اإلطار القانوين للجمعيات مع صدور القانون الفرنسي العام         
غري ، )1(ليحدد كيفيات إنشاء اجلمعيات وتسيريها جتماعيةبدوره نتاجا طويل ملفهوم اخلدمة اال

أن هذا القانون والقاضي حبرية التنظيم مارس ضغطًا على اجلمعيات اجلزائرية مقارنة بنظريهتا 
اإلستعمارية، فنسبة التنظيمات اليت تشكلت يف أوساط األهايل كانت تشكل نسبة ضئيلة جًدا 

عمرين، كما عمل املعمر على استخدام تلك بالنسبة للتنظيمات اليت تشكلت يف أوساط امل
جتماعية والثقافية التنظيمات خلدمة مصاحله وحماصرهتا وتقييدها وإبعادها عن أهدافها اال

والتربوية، واعترب كل تأسيس يف أوساط األهايل لتنظيمات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو 
  . قانون تعليمية أو تنموية نوع من املقاومة واخلروج عن ال

فتح بعد ذلك أبواب املشاركة يف احلياة السياسية للجزائريني بعد احلرب العاملية األوىل تنل        
خصوًصا الفئة املثقفة، وعلى الرغم من أن هذه املشاركة كانت شكلية صورية وبعيدة كل 

السياسية والثقافية  البعد عن التأثري غري أهنا سامهت يف اليقظة الوطنية ويف ازدياد عدد التنظيمات
هذه األخرية اليت دافعت بقوة عن اهلوية العربية اإلسالمية وسامهت إىل حد كبري يف ، )2(والدينية

احلفاظ على التقاليد الثقافية واحلضارية للشعب اجلزائري املسلم، فتنظيمات احلركة الوطنية 
ل اإلستعمار طمسها، كما لعبت دوًرا بارًزا يف إحياء الشخصية الوطنية املسلمة اليت حاو

عملت على رفع الوعي الوطين وربط اجملتمع بثقافته وأصالته ودفعه إىل املطالبة باإلستقالل، 
ماي 5( وشكلت جمتمعا مدنًيا يهدف إىل التحرر من املستعمر، فجمعية العلماء املسلمني 

يث أهنا حبلعمل استطاعت أن حتقق عدة مكاسب وبفضل منهجيتها وطريقتها يف ا)  1931
السنة واحلفاظ على مقومات أيقظت الشعب اجلزائري من غفوته ودعت إىل العمل بالقرآن و

، ضف إىل املسامهة اليت قدمها حزب الشعب اجلزائري والكشافة )الدين واللغة والوطن(الشعب
  .عيم لبنات وأسس الدولة اجلزائريةاإلسالمية يف إرساء مقومات الشخصية الوطنية وتد

سند سياسي  إىل معظم هذه اجلمعياتن الثورة التحريرية الكربى حتولت وإبا        
وأيديولوجي وعسكري جلبهة التحرر الوطين، والتفت مبختلف توجهاهتا وأفكارها حول 

                                                 
، )2003دار الغرب للنشر والتوزيع، : اجلزائر(  ظمات غري احلكومية والنقاباتدور اجلمعيات واملن :اجملتمع املدين ومحاية البيئة، حيي وناس )1(

 .15. ص 
 .160.، ص  )، دون ذكر سنةالشركة الوطنية للنشر والتوزيع :اجلزائر(  احلركة الوطنيةأبو  القاسم سعد اهللا ،  )2(
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وهو عبارة عن منظمة ثورية هتدف إىل القطيعة مع الوضع السياسي السابق والتحول " اجلبهة"
  )1(. تكللت باإلستقالل واسترجاع السيادة الوطنيةمباشرة إىل الثورة املسلحة اليت

عية والثقافية جتماباشره اإلستعمار الفرنسي من حتطيم للبنية االوأخًريا ورغم ما         
وحماولة خلق التفرقة والتعارض بني تنظيمات اجملتمع املدين وتغيري الدور للمجتمع اجلزائري 

يا واليت استعملها املستعمر لفرض الوجه الثقايف احلضاري للمؤسسات الدينية خصوًصا الزوا
حتالل وحتسينه وكذا استعمال العداء املصطنع بني األمازيغ والعرب لتفريق مؤسسات اجملتمع لإل

املدين، غري أنه ال ميكن نفي وجود تنظيمات اجملتمع املدين خالل هذه احلقبة ألن هذه األخرية 
خلية وسامهت يف احلفاظ على مقومات الشخصية برهنت عن وجودها وقاومت األوضاع الدا

كة فعالة ملؤسسات اجلزائرية ومقاومة اإلحتالل الفرنسي، ففترة اإلحتالل شهدت تبلور حر
  .اجملتمع املدين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

                                                 
   2.ط، قتصادية والثقافيةالجتماعية وااخللفيات السياسية واال: اجلزائريةاألزمة ، يف "جيات احلركة الوطنية اجلزائرية إيديولو"  ،صاحل فياليل )1(
 . 33 .، ص) 1999ز دراسات الوحدة العربية ،مرك: بريوت (
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  اجملتمع املدين يف فترة األحادية : ثانيا 
من أشكال نظام احلكم  لقد عاشت اجلزائر بعد اإلستقالل إىل عقد التسعينيات شكال        

القائم على سيطرة احلزب الواحد وما جنم عنه من مظاهر احتكار للسلطة، حيث أعطيت 
-األولوية لبناء مؤسسات الدولة وفقًا لتصور مسريي احلزب الواحد احلاكم، معتمًدا يف ذلك 

خرى على مشروعية ثورية لطاملا كانت حجر عثرة يف بلوغ خنب سياسة أ -أي احلزب الواحد
مقاليد احلكم، لذلك تكونت جل مؤسسات اجملتمع املدين خالل هذه احلقبة يف رحم حزب 
جبهة التحرر الوطين سواء على املستوى العضوي أو الوظيفي، هدفه يف ذلك خلق تأييد ال 
مشروط لرباجمه السياسية وما كان خارًجا عنه أثناء النشأة مل جيد من السلطة احلاكمة إال 

   .واخلوف وعدم اإلعتراف الرمسي يف أحيان كثرية مظاهر احلذر
وعلى الرغم من أن فترة اإلحتالل الفرنسي شهدت تبلور حركة فعالة ملؤسسات اجملتمع         

املدين، هذه احلركة اليت عكست التوجهات الفكرية واإليديولوجية املختلفة للمجتمع املدين 
االستقالل، غري أن ذلك مل يتحقق ، وال ميكن  وكانت تبشر حبركة متميزة هلذه املؤسسات بعد

فهم طبيعة ومشكالت مؤسسات اجملتمع املدين يف اجلزائر دون فهم طبيعة وكيفية بناء الدولة 
اجلزائرية ما بعد اإلحتالل، فلقد كان لعملية البناء هذه انعكاسات وتداعيات على بناء اجملتمع 

على حتريكه وطمس اجملتمع املدين أكثر مما عملت  املدين وأفضت طريقة بناء الدولة على هتميش
  .وتفعيله

لقد ورثت اجلزائر بعد اإلحتالل : جتماعية خالل هذه املرحلةقتصادية واالالوضعية اال*      
وضًعا اقتصادًيا واجتماعًيا كارثًيا كنتيجة لإلستعمار االستيطاين الطويل فقد أنتجت احلالة 

قتصادي والثقايف، كما ساد اجلهل خمتلف الشرائح فقر واحلرمان االاالستيطانية جمتمًعا يسوده ال
وهذا كله صعب يف  .اكل واملؤسسات العلمية التقليديةجتماعية خصوًصا بعد حتطيم اهلياال

تشكيل جمتمع مدين واعي ألن من مقومات نشوء جمتمع مدين فاعل توفر الوعي واإلحساس 
   .هذا ما مل يتوفر يف جمتمع معظمه من الريفباملصلحة املشتركة والشعور بالتضامن، و

قتصادية اليت متت بعد اإلستقالل مثلها مثل التركة كما أن اخليارات السياسية واال          
قتصادية، فقد جتماعية واالاإلستعمارية كان هلما أكرب األثر على نوعية وحجم التحوالت اال

قتصادية واألحادية السياسية من طرة الدولة االكان خيار اإلشتراكية خبصوصياهتا املعروفة وسي
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جتماعية والتحوالت اليت عاشتها الحقًا اجلزائر السمات اليت أثرت على خصائص التركيبة اال
وبالتايل نوعية احلركات وخصائصها املميزة، نفس احلال بالنسبة مليزان القوى العام داخل 

عطيات املتوفرة حول تشكل اجملتمع املدين اجملتمع اجلزائري بني خمتلف طبقاته وشرائحه فامل
جتماعية تسمح لنا بالقيام بنوع من التوليف بني الكلي واجلزئي بني املؤسسات واهلياكل اال

  .معايشات األفراد اجملندون داخلهاوبني 
قتصادية الفرنسية والغربية كما قامت الدولة اجلزائرية بسلسلة من التأميمات للمصاحل اال        
كثري من القطاعات مباشرة بعد اإلستقالل يف القطاعني الزراعي والصناعي، فأممت األراضي يف 

الواسعة اليت كان ميلكها املعمرون ويف نفس الوقت انطلقت يف عمليات استثمار واسعة اعتماًدا 
النفط والغاز وباشرت بتجسيد مشاريع التنمية واملخططات املختلفة اليت استغرقت  لعلى مداخي

كقاعدة ومؤسسات اقتصادية واجتماعية  تل فترة ما بعد اإلستقالل ولغاية بداية الثمانينيااطو
  .صائص تشكل مؤسسات اجملتمع املدينكونت اإلطار الذي ال ميكن من دونه فهم  نوعية وخ

مسحت عمليات االستثمار الواسعة والسريعة خبلق قاعدة اقتصادية ونواة عمالية يف         
ام اململوك للدولة، باإلضافة اليت تلك املتواجدة يف القطاع اخلاص الذي مل يتوقف القطاع الع

عن النمو خالل هذه الفترة حىت ولو كان بوتائر أقل من تلك املسجلة يف القطاع العام، القطاع 
اخلاص الذي اعتمد على نفس املنطق الريعي السائد وطنًيا من خالل العالقات املتميزة اليت 

قتصادي الرمسي، القوى املالكة له مع مستويات عدة من مراكز القرار السياسي واالأوجدهتا 
الوطين الذي مل يستثمر خارج بعض الصناعات اخلفيفة التحويلية واخلدمات وهو  هذا القطاع

ما مل يسمح له خبلق متركز عملي وصناعي كما سيكون بالنسبة للقطاع العام الذي اعتمد على 
ركزت على الصناعات املصنعة، مما منح الدولة الوطنية مكانة رب العمل صناعة أكثر تنوع 

جتماعية االحتجاجية والعالقات األول وأضفى بالضرورة أبعاًدا سياسية على كل احلركات اال
  .زت عامل الشغل واملؤسسة الصناعيةاليت مي
لتسيري الذايت مث كما أن التحوالت اليت متت يف القطاع الزراعي حتت تسمية جتربة ا        

والذي السائد وطنًيا وقواعده التسيريية، بعدها الثورة الزراعية اعتمدت على نفس املنطق الريعي 
ظهرت عليه الكثري من السلبيات كضعف اإلنتاج وسوء التوزيع والندرة مما ساهم يف بروز 

ية، فاملنطق الريعي الشروخ األوىل على  منوذج التنمية الذي قادته فئات بريوقراطية وتكنوقراط
التوزيعي الذي اعتمده منوذج التنمية املتبع يف الدولة كفاعل مركزي بل أحادي ليس يف امليدان 
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ابتدءا  خجتماعية والثقافية عرف بروز الكثري من الشروباقي امليادين االيف اإلقتصادي بل وحىت 
البطالة، النقل، السكن  من النصف الثاين من السبعينيات، فظهرت العديد من األزمات كأزمة

ومسألة التعريب، مما أدى إىل تشجيع بعض احلركات والشخصيات الوطنية على التعبري 
السياسي اجلماعي والعلين للمطالبة السياسية يف قضايا وطنية ودولية، فعرفت مثالً هذه الفترة 

  .بالعمل السري احملدود هذه الفترةتنظيم املظاهرات العلنية األوىل للتيار اإلسالمي املكتفي حىت 
فبعدما ، باقي الدولة العربيةيف  يكن هذا الوضع سائًدا يف اجلزائر فحسب وإمنا ومل        

حصلت الدولة العربية على استقالهلا الذايت وختلصت من السيطرة اإلستعمارية باشرت يف 
ة عن إرث تأسيس مؤسسات الدولة بنفس النمط والتركيبية اإلستعمارية، أي أهنا عبار

أن الدولة جاءت إىل جمتمعات العامل الثالث عن طريق  محزة علويهلذا يرى  .استعماري
اإلستعمار، ومشكلة هذه املؤسسات اليوم ليست عائدة إىل عدم قدرة جمتمعات العامل الثالث 

مفاهيم املواطنة واملساواة وإحترام القواعد والقوانني الوضعية، ولكن املشكلة  بعلى استيعا
الرئيسية هي أن الدولة العربية تأسست عن طريق برجوازية استعمارية أجنبية خلفتها هذه 

فالدولة العربية تعترب يف صورهتا الغالبة منتوج اإلرث اإلمربيايل سواء من جهة  .)1(األخرية 
جغرافيتها وخطوط حدودها أو من جهة آلية إدارهتا للحكم ومنط عالقتها مبواطنيها، فدولة 

افظت على العالقة نفسها قالل ورثت أسلوب إدارة احلكم ومنط العالقة باحملكومني  فحاإلست
، وهي يف جمملها عالقة انفصالية وعمودية  هتدف إىل إحتواء اجملتمع وضبط حركته باجملتمع

  . )2(بصورة فوقية 
سلطة وعلى هذا األساس ترسخت داخل الدولة العربية فكرة السيطرة واإلستبداد بال        

حممد جابر األنصاري ويف هذا الصدد يرى  .أمام أي حماولة للتغيري واإلصالحوعدم فتح اجملال 
الدول العربية خلق أجنيب وقد درست بناها يف معظم األقطار العربية أثناء اإلستعمار "أن 

وذاتًيا  مبعىن أن الدولة مل تكن تطوًرا طبيعًيا... األورويب، وبالتايل نشأت بعيًدا عن كل واقع
جتماعية للمجتمع ولتلبية االحتياجات الفعلية وبالتايل تعرب عن املصاحل املشتركة للقوى اال

                                                 
 .  78 .، ص ) 1988دراسات الوحدة العربية ،  بريوت، مركز(  اجملتمع والدولة يف الوطن العريببراهيم ، إسعد الدين  -  )1(
بريوت  ،"دراسة االستبداد يف نظم احلكم العربية املعاصرة :"  قة مقدمة يفور( "اجلذور احلداثية االستبدادية" م بوشالكة ،رفيق عبد السال -  )2(

 .  76 .، ص )  2005، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
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ويف نفس ، )1("سات السياسية القائمة يف اجملتمعالرئيسية اليت تتطابق مع املؤسسات واملمار
س كياهنا أن عملية بناء مؤسسات الدولة القطرية جاء لتكري" سعد الدين إبراهيمالسياق يقول 

شرعية واقعية عليها يف مواجهة ...احلديث وتعزيز بقاءها وصمودها خارًجيا وداخلًيا،و 
أو يف مواجهة مواطنيها ) يف الوطن العريب والدول األجنبيةالدولة القطرية األخرى (اآلخرين 

هي يت املؤسسات السيادية بأمهية خاصة وظبشرعيتها القانونية ،وح...الذين رمبا تردد بعضهم
  .)2("ال تزال أداة رئيسية لفرض هيمنة الدولة والنظام على كل اجلهات واجلماعات

أن هذا األمر أدى إىل  يأمحد شكر الصبيحوهذا ما أدى إىل هيمنة الدولة حيث يرى         
إحلاق اجملتمع باملؤسسة السياسية بل ذوبان اجملتمع يف الدولة وهيمنة اجملتمع السياسي على 

ملدين، وتعاظم البعد السياسي اإلرادي على صعيد املمارسة السياسية واحلركات الثقافية اجملتمع ا
إن جوهر مشكلة اجملتمع املدين العريب تتركز يف انتشار سلطة " ويعرب عن ذلك بقوله . والفكرية

أمام ئقًا الدولة يف كل جماالت احلياة اجملتمعية مما جيعل من هذه السلطة أداة مراقبة مستمرة وعا
جتماعية، فالدولة العربية تكتسح كل جماالت واستقالل املؤسسات االإمكانية حترر األفراد 
اجملتمع ومنع قيام أي حركة جتنيد اجتماعية   - دولنة-طار مشروع مشويل لـاحلياة اجملتمعية يف إ
ا وصارت تنظر إىل أي حركة أو إشارة تصدر عن اجملتمع على أهن" ويضيف " حتد من سلطاهتا 

بعبارة أخرى إن الدولة العربية يف حماولتها تسييس "..." معارضة سياسية ورفض لسلطة الدولة 
ي هذا اجملتمع إىل اإلهنيار، ففي إطار حتويل أ) أو كادت(اجملتمع املدين بشكل كامل قادت 
ثقايف أو اقتصادي إىل نشاط ذي طبيعة سياسية فإن هذه ممارسة أو نشاط فردي أو مجاعي 

  .)3("لية أدت إىل خلق الدولة الشمولية والسلطة املطلقة العم
كل هذا جيعل من اجملتمع املدين العريب جمتمع عقيم وجامد وتابع وعدمي الفاعلية سواء يف 
مسامهته يف صنع السياسات والقرارات أو يف بناء الصرح الدميقراطي أو يف تكوين ثقافة حرية 

  . حلقوقالتعبري اليت هي أساس كل احلريات وا

                                                 
 . 15. ص  : ) 1996( 126 املنتدى،  "بنية الثقافة السياسية والسلوك العريب"  ،حممد جابر األنصاري )1(
الدولة، اجملتمع والتحول الدميقراطي يف :" ورقة قدمت إىل" (اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب" سعد الدين إبراهيم ، )2(

 .  56. ص ، )1995مركز بن خلدون باإلشتراك مع دار األمني للنشر والتوزيع، : ،القاهرة"العراق
 . 135- 134. ص  بق ، صأمحد شكر الصبيحي ، مرجع سا )3(
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ضمن هذا السياق العام ال ميكن تصور أشكال من : واقع اجملتمع املدين يف هذه املرحلة*  
جتماعية إال تلك الكالسيكية منها يف الشكل واحملتوى واليت يأيت على رأسها احلركات اال

ت فقد شهدت اجلزائر منذ بداية الستينيات ظهور الكثري من احلركا .احلركة العمالية النقابية
مل يكن غريًبا أن عامل الشغل أخذت شكل االضطرابات العمالية، كما اإلحتجاجية داخل 

تكون أغلبية هذه احلركات املطلبية حىت هناية النصف الثاين من السبعينيات متمركزة يف القطاع 
جتربة نقابية وعمالية طويلة تستمد جذورها من فترة ما قبل  ترتاخلاص األجنيب الذي كان يك

تقالل، أما القطاع اخلاص الوطين فلم يساهم يف إنتاج خنب كما مل تعرف عنه مشاركة من اإلس
وهو قتصادي املطلوب منه أي نوع يف احلركية اليت ميزت اجملتمع اجلزائري، فاكتفى بالدور اال

مستغال ضعف النظام أو تواطئه يف عملية  ،البحث عن حتقيق الربح بأي شكل من األشكال
واآلن يبحث عن . كأداة للربح الفاحش على حساب القيم االجتماعية ضارباتاالحتكار وامل

   .مكانة سياسية واجتماعية له يف الساحة اجلزائرية
وما عمق هذه اإلنتكاسة هو إخضاع مؤسسات اجملتمع املدين وعلى رأسها احلركة         

سية يف إطار اجملالس املنتخبة، اجلمعوية إىل مستويني من الرقابة أوهلما تتمثل يف الرقابة السيا
قتصادية املشروعة يف إطار احتادات مهنية جتماعية واالوثانيهما على مستوى متثيل املصاحل اال

، وهذا ما ضيق اخلناق على العديد من )1(واجتماعية خيضع تأطريها حلزب جبهة التحرير الوطين
تام أو ضمها حتت مظلة احلزب مؤسسات اجملتمع املدين وتعرضت هذه املؤسسات إما للحظر ال

الواحد، وبالتايل غلق العديد من قنوات التعبري املنظم واحلر هبدف الدفاع عن مصاحل اجملتمع 
احلزب يف جعل حزب جبهة التحرير الوطين فلعبت النخبة احلاكمة دوًرا هاًما . اجلزائري

جتماعية ومنع بروز جمتمع الالوحيد يف الدولة ومبثابة الوعاء الذي تصب فيه خمتلف التنظيمات ا
  .)2(مدين مستقل

وما ميز هذه املرحلة هي تلك التشريعات والقوانني اليت أرست الربامج اإلشتراكية         
دين وجعلته مكمال وأمهلت النشاط امل 1964وميثاق اجلزائر  1962للدولة كربنامج طرابلس 

  .للنظام السياسي

                                                 
 . 19. وناس حيي ، مرجع سابق ، ص )1(
 . 93.ص ،2007، ديسمرب،  جملة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ،"تشكل اجملتمع املدين وآفاق احلركة اجلمعوية يف اجلزائر " صاحل زياين،  )2(
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عرفت اجلزائر ازدواجية بني جمموعة القوانني املوروثة  1970ومنذ اإلستقالل وحىت عام         
واخلاصة بتنظيم حقل اجلمعيات األهلية وكيف أعادت الدولة تنظيم اجملال اإلستعمار  عن
ملتعلق ا 1901من جهة يستمر العمل بالتشريع الفرنسي لعام  ،يةلجتماعي مـن الناحية العماال

أشكال التنظيم اخلاصة  ةكاف تعرقل وحتضربتنظيم اجلمعيات األهلية،ومن جهة أخرى 
جتماعية خارج نطاق الدولة، حيث أن السلطة السياسية تعترب نفسها املمثل باجملموعات اال

الوحيد والشرعي ملصاحل اجملتمع وأي حماولة تنظيم ذايت موازي أو منافس يقوم هبا اجملتمع يواجه 
  . )1(حربا
فقد متّ التضييق على مؤسسات اجملتمع املدين عن طريق  ونتيجة هلذه القناعة السياسية        

ترسانة من القوانني اليت تعيق تشكل وتطور اجملتمع املدين، فزيادة على العمل مبقتضى التشريع 
إصدار تعليمة تقضي مبراقبة إنشاء اجلمعيات  1964الفرنسي اخلاص باجلمعيات فقد متّ سنة 
  .ملصرح هبا مهما كانت طبيعة نشاطهاوإجراء حتقيق دقيق حول كل اجلمعيات ا

اجلمعية متثل خطرا حمدقا بالتماسك الوطين مبا تبديه "والذي يقضي بأن  79-71مث جاء األمر 
 79-71كما كّرس املرسومني املعدلني لألمر  "دولة املمثل الوحيد لكل اجلمعياتمن منافسة لل

  .)2(مبدأ تغييب إنشاء اجلمعيات
 ، النظام السياسي يف هذه الفترة قيام منظمات اجملتمع املدين دون مراقبةوهبذا فقد اعترب        
لذا  .لسالمة النظام وتوجهات الثورة اإلشتراكية هتديدا ،خارج عن إطار احلزب ظل إطارويف 
على مقاومة ومنع أي حركة جتنيد للمجتمع خاصة ذات الفلسفات السياسية والعقائدية  عمل

وتوجهاته، فبادر إما مبالحقة وحظر كل من يساهم يف تكوين تنظيمات  اليت ال تتفق مع النظام
خارج توجهات احلزب أو ضمها حتت مظلته فلم يسمح مثال جلمعية العلماء املسلمني مبعاودة 

، وحل مجعية القيم )3(نشاطها اإلصالحي وفرض اإلقامة اجلربية على رئيسها الشيخ اإلبراهيمي
ضف )  1967(ومنع االحتاد الوطين للطلبة اجلزائريني من النشاط  اليت أسسها التيار اإلصالحي

                                                 
. ص ، مرجع سابق،  واحملكومية املنظمات األهلية العربيةيف  "  الوضع الراهن –حتليل ظاهرة العمل األهلي يف اجلزائر " عمر دراس ،  - )1(

450 . 
 .20 .وناس حيي ، مرجع سابق ، ص  -  )2(
 .  68 .ص  ،) 2002بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ( مستقبل الدميقراطية يف اجلزائرإمساعيل قرية وآخرون ،  -  )3(
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فرض القيود والشروط على تشكيل اجلمعيات وإلزامها بالتوجه االشتراكي خاصة مع ذلك إىل 
                 )1(. املذكور سابقاً 79 - 71األمر رقم 

" خري تلخيص بقوله إستراتيجية الدولة   B- Dakak  دهاكومن ذات املنطلق يلخص         
فهي تعدل وجوده ، ال    espace associatifإن الدولة عنصر أساسي يف جمال العمل األهلي 

  )2("تشغل اجملال وإمنا تنشغل به 
وكل هذا أدى إىل مشاركة شعبية شبه إجبارية وخالية من القناعة وتغلب عليها الرتعة         

اءة للمجتمع اجلزائري، غري أن هذا الوضع مل مينع اإلنتهازية الفردية فكانت مشاركة غري بن
اجملتمع املدين من الظهور مفنًدا بذلك الطرح القائل بأن التسلط القائم والرقابة الشديدة للدولة 
حيول دون قيام أجهزة متثيلية قوية ومستقلة عن أجهزة الدولة، فمنظمات اجملتمع املدين اجلزائري 

ة اليت كانت تعمل عليها أثناء اإلحتالل أي خارج إطار الفضاء استمرت يف العمل بنفس الطريق
السياسي واستطاعت يف حلظة ما من ترهل النظام السياسي من الظهور وبقوة لتنازع النظام يف 

  . شرعيته
ففي هذه الفترة عرفت اجلزائر أزمة مشاركة من خالل عجز املؤسسات السياسية عن         

جتماعية، فقد رافق حكم احلزب الواحد إقصاء للحريات الفردية االاستيعاب القوى السياسية و
واجلماعية كما أبدت النخبة احلاكمة رغبة يف عدم إشراك القوى األخرى ذات التوجه السياسي 
وممارسة الرتعة اإلقصائية ضدها واحتكارها الكامل للتمثيل يف إطار سياسة تعبوية تفتقر 

احلزب الواحد بالنسبة للمشاركة مبعىن التعبئة السياسية  للمشاركة، لذلك فقد اقتصرت رؤية
اليت تأخذ شكل التأييد واحلشد واملساندة لبعض القرارات دون اإلسهام احلقيقي يف صنعها 
نتيجة لضعف احلزب وعدم قدرته على متكني خمتلف القوى من التعبري عن مصاحلها ومطالبها، 

سيطرة عناصر عسكرية تكنوقراطية على الساحة وبالتايل إقصاء مؤسسات اجملتمع املدين و
  .السياسية وافتقاد النضج املؤسسي وللممارسة الدميقراطية 

مع استمرار هذا النمط التعبوي من : يقودنا إىل طرح التساؤل التايل  ولعل هذا ما        
ك املشاركة كيف تعامل النظام السياسي مع مطالب اجلماعات الصاعدة، وهل يعد وجود تل

  .اجلماعات مؤشرا اجيابيا موحيا مبيالد جمتمع مدين قوي وفعال ؟
                                                 

 108. نفس املرجع ،ص  )1(
  .  453. ص  مرجع سابق ،عمر دراس ،  )2(
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  حتول النظام السياسي وأثره على إعادة تشكل اجملتمع املدين: ثالثا 
أزمة البناء املؤسسي كعرفت اجلزائر خالل مرحلة األحادية عدة أزمات ومشاكل         

ي وحتويل احلزب الواحد إىل أداة تعبئة وعدم اإلستقرار واإلستقالل املؤسس )1(للسلطة السياسية
ضف إىل أزمة الصراع داخل  ،وقيامه بالدور التشريعي والتنفيذي وسيطرته على وسائل اإلعالم

أجنحة النخبة السياسية وأزمة املشاركة السياسية والطابع اإلنقسامي للمجتمع اجلزائري، 
صاد الوطين ونقص وقراطي لالقتقتصادي وفشل التسيري البريباإلضافة إىل تدهور الوضع اال

جتماعي هذا من جهة، ومن جهة ثانية ، كلها عوامل أثرت سلبا على اجلانب  االاملوارد املالية
فموجة التحول يف األنظمة  .ا ملسايرة حتوالهتا وتطوراهتاوضغط اكان للبيئة اخلارجية تأثريا كبري

أطاحت باألنظمة الشيوعية ووجود اجتاه الشيوعية واإلشتراكية وتطور احلركة الدميقراطية اليت 
متزايد حنو منوذج دميقراطي واحد على الصعيد العاملي يقوم على األسس اليت يقدمها النموذج 

عوامل  كلها .املديونية اخلارجية وضغط املؤسسات املالية الدوليةذلك ضف إىل   ،الغريب
جلزائري إىل ضرورة شكلت ضغوطا ومطالب وتأثريات دفعت النظام السياسي ا ظروفو

من جهة، واحلد أو التقليل من خسائره من جهة ثانية، على  هالتحرك يف اجتاه يضمن استمراريت
   . اعتبار أن التنازل أو التخلي عن السلطة بامتيازاهتا أمر غري وارد

 يف هذا الصدد فإن دراسة اجملتمع  املدين يف اجلزائر خالل هذه املرحلة قد تطورت منذ        
التسعينيات من القرن العشرين، وصاحبت اإلهتمام بعملية التحول الدميقراطي وإثارة أمهية موقع 

، قتصادي من ناحية أخرىالتغيري السياسي من ناحية، والتحول اال فواعلاجملتمع املدين ضمن 
على تفعيل  امث ما صاحبها من تطور تكنولوجي آثارقتصادي وكانت بشقيها السياسي واال

وغريهم  عبد اإلله بلقزيزو  برهان غليونمام هبذه املنظمات وتطويرها، حيث يرجع اإلهت
نها اجلزائر إىل العوامل اجملتمع املدين يف العديد من الدول العربية احلديثة ومن بي بروز مصطلح

  :التالية
 جتماعية وتعمق تبعيتها لالقتصادفقدان الدولة الوطنية مقومات شرعيتها السياسية واال -

  . الرأمسايل العاملي

                                                 
 .61. ص: )1999، أكتوبر(138 السياسة الدولية ،″اجلزائر منوذجا  :التعددية السياسية يف العامل الثالث″عمرو عبد الكرمي سعداوي ، )1(
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جلوء تنظيمات اجملتمع املدين إىل تأسيس قنوات للتعبري خارج النسق السياسي الذي كان مينع  -
  .ويضطهد أي معارضة

  .ازدياد وعي قوى اجملتمع املدين وتنامي القيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان  -
  .ببطء منو هامش احلرية يف الدولة الوطنية تدرجييا وان كان يسري  -
  .قتصادية العاملية يف الثمانينات على أغلب الدول العربية تأثري األزمة اال -

  الضغط الدويل العاملي باجتاه اإلنفتاح السياسي وربط املساعدات اخلارجية هبذا املوضوع  - 
  .عوملة وثورة االتصاالتتأثري ال - 

جلزائر ظهور إطار دستوري اليت عاشتها ا 1988وكان من تداعيات أحداث أكتوبر         
وقانوين جديد مت مبوجبه االعتراف حبق املواطنني يف التنظيم املستقل للتعبري عن آرائهم السياسية 

ظهر  1989والدفاع عن مطالبهم االقتصادية واالجتماعية، وبعد املصادقة على الدستور اجلديد 
 . عدد كبري من اجلمعيات واألحزاب والنقابات يف وقت قصري

حيث نصت املادة لتنظيم مؤسسات اجملتمع املدين وضع صيغ دستورية وقانونية  متوقد         
حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، وال ميكن "على 1989من دستور  40

التذرع هبذا احلق لضرب احلريات األساسية والوحدة الوطنية والسالمة الترابية واستقالل البالد 
  . )1("الشعبوسيادة 
اخلاص باجلمعيات ذات  1989جويلية 5املؤرخ يف  11-89ر القانون رقم اصدمت إ كما       

  : هي )2(الطابع السياسي، وقد احتوى على أربعة أبواب
اشتمل على عشرة مواد جاء فيها حتديد املبادئ اليت حتكم تأسيس اجلمعيات : الباب األول 

  . ا ذات التنظيم السياسي وتنظيم عمله
وخصت األحكام الشكلية اخلاصة بشروط  20 إىل 11اشتمل على املواد من : الباب الثاين 

  .وكيفيات تأسيس مجعيات ذات طابع سياسي 
واليت بينت األحكام املالية اليت ختص  30إىل  21اشتمل على املواد من : الباب الثالث 

  . اجلمعيات ذات الطابع السياسي 
  . لى األحكام اجلزائية يف حالة خمالفة أحكام هذا القانون احتوى ع: الباب الرابع 

                                                 
   .13.،ص1989دستور  )1(
 .1989، جويلية 21بع السياسي، عدداملتعلق باجلمعيات ذات الطا 11-89اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، قانون  )2(
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صاحب هذا اإلعتراف الدستوري حبق إنشاء اجلمعيات صدور قانون اجلمعيات لسنة و        
الذي أحدث حتوال كبريا يف حرية إنشاء اجلمعيات وانفجارا يف الظاهرة اجلمعوية من  1990

   .حيث عددها وتنوع مواضيعها
من هذا الدستور  43احلق يف إنشاء اجلمعيات إذ نصت املادة  1996تضمن تعديل  كما        
احلق يف إنشاء اجلمعيات مضمون، تشجع الدولة تطوير احلركة اجلمعوية، حيدد أن " ما يلي على

حرية التعبري والتجمع "على أن  41، ونصت املادة "القانون شروط إجراءات إنشاء اجلمعيات 
  . )1("للمواطن واإلجتماع مضمونة

وجتدر اإلشارة يف هذه املرحلة أن اجملتمع املدين قد عرف فترة من الضعف تزامنت مع         
وحصر نشاط اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ وحل  1992توقيف املسار اإلنتخايب يف جانفي 

يف الكثري اجلمعيات املساندة هلا، حبيث احنصر نشاط تنظيمات اجملتمع املدين وغابت عن التواجد 
من مناطق البالد خاصة بعد اغتيال بعض الرموز القيادية فيه، كالشيخ بوسليماين رئيس مجعية 

  .اإلرشاد واإلصالح، وعبد احلق بن محودة األمني العام لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني 
بعد  لكن ومع حتسن الوضع األمين نسبيا عاودت بعض تنظيمات اجملتمع املدين الظهور وحبذر

بفعل حتسن الوضع وتطبيق  1999، ليتحسن الوضع بعد ذلك بعد رئاسيات 1996دستور 
  .سياسة الوئام املدين واملصاحلة الوطنية

ويف اآلونة األخرية تصاعدت األصوات املنادية بضرورة تفعيل اجملتمع املدين يف مجيع         
لسياسي املنادي بأمهية اجملتمع املدين اجملاالت على الصعيدين الداخلي واخلارجي وأدى اخلطاب ا

الدول  وضرورة تفعيله إىل عودة اإلهتمام به وبشكل ملحوظ خصوصا بعد الدور الذي لعبه يف
  .الغربية

اجملتمع  ظهور هذا العدد الكبري من منظماتهل : لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا        
على التأثري على القرارات السياسية ؟ أم أننا  وقادرمتحرر جمتمع  داللة على ظهوراملدين املكان 

بصدد تغيري إستراتيجيات السلطة فقط وظهور أشكال جديدة من التعبئة يف اللعبة السياسية 
ملختلف الفئات املوجودة على الساحة ؟وهذا ما سيتم التعرض إليه يف املبحث الثاين الذي 

  . العامة يف اجلزائرسيتناول واقع مشاركة اجملتمع املدين يف السياسات 

                                                 
 .22.وناس حيي ، مرجع سابق ،ص )1(



132 
 

    
  

    
  

  
  

אאW 
א

אא
אא 

         
  
  
  
  
  

    
  

        
  



133 
 

لقد تعددت أدبيات دور اجملتمع املدين يف ظل املتغريات العاملية اجلديدة وأكد بعضها         
املدين وأشارت أخرى إىل تغري هذا الدور وطالبت فئة ثالثة  ععلى تراجع وانكماش دور اجملتم

بعودة اجملتمع املدين وتعزيز دوره منطلقة من أن التجارب أثبتت أن هتميش اجملتمع املدين يف 
  .اجملتمعات عادة ما يؤدي إىل حدوث فوضى وعدم استقرار سياسي 

تمع املدين وما جيب أن يقوم وعلى الرغم من تعدد وجهات النظر حول طبيعة دور اجمل        
" به، فان اإلطار املرجعي هلذه الدراسة يقوم باألساس على مفهوم إدارة شؤون الدولة واجملتمع 

Governance ." هذا املفهوم الذي يعرب عن منط جديد من التفاعالت والتشابكات اليت
 ثل فيها اجملتمع  املدين فاعالومي) الدولة، اجملتمع املدين، القطاع اخلاص (تضم عددا من الفاعلني 

  . اوضروري امهم
  : وقد انطلقنا يف هذه الدراسة من عدة قناعات أساسية أمهها         

  .اإلدارة الفعالة للدولة واجملتمع تتطلب وجود دولة فعالة وجمتمع مدين قوي  -
هذه العالقة اجيابية  اجملتمع املدين هو احملك األول لعالقة املواطن بالدولة، وكلما كانت صورة -

  . كلما زادت درجة مشاركة املواطن يف احلياة العامة ومشاركة اجملتمع املدين يف السياسة العامة 
ويف هذا الصدد فان تفعيل اجملتمع املدين يف إطار السياسات العامة يتطلب األخذ         

من إصالحات سياسية  1989مبنظومة متكاملة لإلصالح، على غرار ما قامت به اجلزائر سنة 
التعددية السياسية والتحول حنو الدميقراطية والتخلي عن النمط  اواجتماعية واقتصادية بإقراره

اإلشتراكي، حيث قدم قانون اجلمعيات دفعا قويا للمجتمع املدين بالنظر إىل التسهيالت اليت 
ثانية، ومل متض سنة س اجملتمع اجلزائري من جهة ييقدمها من جهة، والدرجة العالية من تسي

حىت عرفت الساحة اجلزائرية ما ال  1990وبالضبط يف مارس  1989واحدة على صدور قانون 
مجعية وبروز العشرات من الصحف املستقلة وشبه  25000حزبا سياسيا و  60يقل عن 

املستقلة وبروز العمل النقايب وهيئات الدفاع عن حقوق اإلنسان وغريها من تنظيمات اجملتمع 
هل يعرب هذا العدد الكبري من مؤسسات اجملتمع املدين : املدين، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

- على مدى التنوع ومستوى اإلختالف الذي يطبع الواقع اإلجتماعي اجلزائري ؟ أم أنه يرجع 
اجملتمع اجلزائري والتساهل الكبري من الناحية  سلتسييإىل الدرجة العالية  –كما سبق الذكر 

قانونية ؟ واىل أي مدى كان خيار التعددية ممكنا وموضوعيا يف ظل الظروف اليت عرفتها ال
اجلزائر يف بداية عهدها بالتعددية ؟ واألهم من كل ذلك هل وجد اجملتمع املدين األرضية 
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الصاحلة لتقوية مؤسساته ومتكينها وتفعيل دورها يف مجيع اجملاالت خصوصا املسامهة يف بلورة  
ت السياسية والسياسات العامة يف اجلزائر ؟ أم أن هذه اإلصالحات كانت ختفي وراءها القرارا

  شكل جديد من أشكال سيطرة الدولة على اجملتمع املدين ؟ 
ولإلجابة على هذه التساؤالت وغريها فقد مت ختصيص هذا املبحث للحديث عن موقع         

 ة يف اجلزائر، وذلك بالرجوع أوال إىل اإلطارمؤسسات اجملتمع املدين يف بلورة السياسة العام
مث التطرق إىل واقع مشاركة اجملتمع املدين يف السياسة العامة،  القانوين املنظم للمجتمع املدين

   . ظل فترة التعدديةوكل هذا وذاك يف
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 املدين يف اجلزائر عاإلطار القانوين لعمل منظمات اجملتم: أوال 
أو اهليكل اخلارجي لعملية التحول  رمبثابة اإلطا رتعد التغريات اليت شهدها دستور اجلزائ        

حنو التعددية السياسية، وان كان اإلطار الدستوري ليس كافيا حبد ذاته لتفسري عملية التحول 
ل فيفري ثالث دساتري  األو 23إال أنه ضروري لعملية التغيري هذه، حيث عرفت اجلزائر قبل 

وألغي العمل به يف أكتوبر من نفس السنة، وعاشت اجلزائر بدون  1963صدر يف سبتمرب 
والذي  1976، مث صدر الدستور الثالث عام  1965دستور حىت صدور الدستور املصغر يف 

ليمثل  1989وجاء دستور . 1988نوفمرب  3و يف استفتاء  1980عرف عدة تعديالت يف سنة 
ويكرس احلقبة التعددية يف تاريخ اجلزائر ،  1976األساسية لدستور  ختليا صرحيا عن املبادئ

نص جديد على أن إنشاء  استحداثوكانت أهم اإلصالحات اليت جاء هبا هذا الدستور هي 
عدة نصوص  استحداثمنه، وكذا  40اجلمعيات ذات الطبيعة السياسية معترف به يف املادة 

العامة وذلك يف الفصل الرابع من ذات الدستور،  إجيابية يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات
  .تمع املدين كاجلمعيات والنقاباتعدد هائل من تنظيمات اجمل ليتشكل

على مفهوم احلرية و احلق يف إنشاء اجلمعيات حيث نص يف  1989لقد أكد دستور         
ة لإلنسان وعن الدفاع الفردي أو عن طريق اجلمعية عن احلقوق األساسي" على أن  32املادة 

حريات التعبري وإنشاء "اليت تنص على أن  39، واملادة "احلريات الفردية واجلماعية مضمون 
  )1("اجلمعيات واإلجتماع مضمونة للمواطن 

من بني القوانني اليت تناولت  1990ديسمرب  4املؤرخ يف  31-90ويعترب القانون        
على أن حريات  1996كد دستور ليؤ .ادهاموضوع اجملتمع املدين وخصته يف عدد من مو

  )2(.منه 41اإلجتماع مضمونة للمواطن حسب املادة جلمعيات والتعبري وإنشاء ا
من نفس الدستور مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية،  16كما جاء يف املادة        

الفردية واجلماعية  ضمان الدفاع عن احلقوق األساسية لإلنسان وعن احلريات"  33واملادة 
اليت تنص على ضمان الدولة  43، واملادة "بواسطة اجلمعيات سواء منها السياسية أو املدنية

 يكتف بإنشاء مل1996فدستور . إلنشاء اجلمعيات والتشجيع على ازدهار احلركة اجلمعوية
                                                 

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف القانون العام ،قسم "(دراسة حتليلية مقارنة:مكانة اجملتمع املدين يف الدساتري اجلزائرية " ،نادية خلفة )1(
 .123.ص ،)2003احلقوق ، جامعة باتنة ، 

 . 5.،ص1996ديسمرب  8املؤرخة يف  76،الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 1996ائرية الدميقراطية الشعبية ،دستور اجلمهورية اجلز )2(
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، وإمنا أعطى احلركة اجلمعوية فقط ومل يؤهل الدولة لسن القوانني اليت تنظم هذه احلركة فقط 
احلركة اجلمعوية انطالقا من أن هذه احلركة جيب أن  رالدولة الدور البارز يف تشجيع وازدها

يكون هلا دور أساسي يف تنشئة املواطن وتوعيته وتعبئته من أجل املسامهة يف إدارة الشؤون 
غري املباشرة  شرة أوواملشاركة املبا بإبداء رأيها يف السياسات العامةالعامة للبالد، والسماح هلا 

  .  )1(يف صنع السياسة اخلارجية حبيث تكون يف خدمة املصلحة الوطنية لألمة
أن احلكومة تشجع " الذي نص على  2004هذا إضافة إىل برنامج احلكومة لسنة         

، كما نص على مراجعة "مسامهة اجملتمع املدين يف إدارة شؤون اجملتمع والنقاش الفكري 
  . )2(قانون اجلمعيات مبا حتمي احلركة اجلمعوية من الظواهر اإلنتهازية احلكومة ل

ومن خالل ما تقدم خنلص أن دراسة اجملتمع املدين يف ظل التعددية تعتمد على جمموعة         
متغريات أساسية حتدد معامل هذه احلقبة، وحتدد تطور اجملتمع املدين مبينة وضعه القانوين وهي 

اخلاص باجلمعيات  1990ديسمرب  4املؤرخ يف  31-90، قانون 1989وردست: ثالث نصوص
فهذه الدساتري فتحت اجملال حلرية التعبري، التجمع، التنظيم واملشاركة، فهذه ، 1996ودستور 

الترسانة القانونية اليت حتمي منظمات اجملتمع املدين وتوفر هلا املناخ اخلصب للعمل بفعالية من 
فما هو قة بني اجملتمع املدين والدولة،رقية اجملتمع اجلزائري وحتسن العالشأهنا أن تساهم يف ت

 .العامة يف اجلزائر من الناحية العملية ؟املدين يف عملية بلورة السياسات موقع مؤسسات اجملتمع 
                                                 

  
  
  

  
  
  

                                                 
 .138. نادية خلفة، مرجع سابق، ص   )1(
 . 8 . ص ، 2004اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، رئاسة اجلمهورية ، برنامج احلكومة  )2(
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  السياسة العامة واقع مشاركة اجملتمع املدين يف رسم: ثانيا  
ما هو موقع مؤسسات اجملتمع املدين يف بلورة : تثـري هذه اجلزئية تساؤال حموريا مفاده        

السياسات العامة يف اجلزائر؟ وهل ميكن هلذه التنظيمات أن تكون رافدا مؤثرا يف صنع القرارات 
  .وصياغتها؟

قييم الدور هو مسألة أساسية ويف هذا الصدد فإننا نرى أن طرح إطار مرجعي لت        
ومتطلب أويل لتطوير النقاش حول املوضوع، وقبل طرح هذا اإلطار نشري إىل أن هناك ثالثة 

  :أبعاد تدل على تطور اجملتمع املدين بصفة عامة وهي على النحو التايل
  .توافر البنية األساسية املؤسسية -
قبول اآلخر وقبول التنوع والتسامح  تستند على) ثقافة مدنية(جمموعة قيم وأعراف وتقاليد  -

والتراضي وإدارة اخلالفات سلميا، ثقافة التطوع اليت تشجع على املشاركة اإلجتماعية 
 .والسياسية

 .بنية سياسية وتشريعية مواتية -    
وقبل التطرق إىل تقييم دور منظمات اجملتمع املدين يف بلورة السياسات العامة يف         

حجمها، مواردها املالية، (واقع هذه التنظيمات بصفة عامة  اإلشارة أوال إىل اجلزائر،  جتدر
  :)1(وذلك على النحو التايل...) ميادين تدخلها، أنشطتها

انطالقا من األمهية اليت أصبحت توليها : عالقة منظمات اجملتمع املدين باهليئات احلكومية* 
هيئات ملد العون هلذه التنظيمات ومساعدهتا،  احلكومة اجلزائرية للمجتمع املدين فقد مت حتديد

وزارة (بالتعامل املباشر مع اجلمعيات  فعلى املستوى الوزاري فقد كلفت ثالث وزارات
جتماعية بالنسبة وزارة العمل والشؤون االالقانونية، التنظيمية الداخلية بالنسبة للجوانب 

جتماعي بالنسبة جلوانب اخلدمة االجتماعية ووزارة التضامن والتنشيط جلوانب الرعاية اال
، أما على املستوى احمللي فإن اهليئات التابعة هلذه الوزارات تقوم بتجسيد )جتماعية والتضامناال

هذا التعاون، وإىل جانب هذه الوزارات وهيئاهتا ميتد ميدان تدخل احلكومة إىل وزارات أخرى 
  .   كوزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة

                                                 
   .62-58.، ص ص)2001: القاهرة"( التقرير السنوي األول للمنظمات األهلية العربية" ظمات األهلية،الشبكة العربية للمن )1(
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إن أغلب اإلحصائيات الواردة يف هذا اجملال تبني تزايد عدد : ظيمات اجملتمع املدينحجم تن* 
 1989تنظيمات اجملتمع املدين إذا ما قورن بفترات سابقة، فقد كان عددها قليال قبل سنة 

مجعية يف الفترة اإلستعمارية، ويف مقابل ذلك ارتفع عددها بعد إقرار التعددية  336حوايل 
، واجلدول التايل يوضح تطور حجم تنظيمات اجملتمع املدين الوطنية يف 1990خصوصا سنة 

  .2000بالدنا إىل غاية سنة 
  

قبل  السنة
1987 

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

  16 37 02 04 12 75 72 64 96 136 152 81 12  06العدد 
  

  2000 -1987عدد اجلمعيات الوطنية املعتمدة من ): 03(اجلدول رقم 
نشاطات اجملتمع املدين مبجموعة  1990مل يقيد قانون : ميادين تدخل تنظيمات اجملتمع املدين* 

ط بعد موافقة معينة من احلقول بل ترك اجملال واسعا ملمارسة نشاطاته، وميكن تغيري هذا النشا
رسة هذا النشاط اجلغرايف ملما لوتبعا للمجا) أو الواليات ةوزارة الداخلي(السلطات العمومية 

 .ميكن أن يصبح ميدان تدخل تنظيمات اجملتمع املدين حمليا، جهويا أو وطنيا
مجلة من الوسائل للحصول على املوارد  1990أقر قانون : املوارد املالية للمجتمع املدين *

 :املالية اليت حيتاج إليها تنظيمات اجملتمع املدين وهي
ون أمام اجلمعيات ثالث قنوات للحصول على حيث يضع القان: التمويل احلكومي - أ 

  :التمويل احلكومي
التمويل الذي ختصصه الوزارات الرئيسية املعنية باجملتمع املدين، ويف هذا الصدد تكشف  - 

العديد من التقارير ضعف التمويل احلكومي وحصول فئات قليلة على هذا التمويل، ففي 
مجعية وطنية من بني  33جتماعي متويال لمنحت وزارة التضامن والتنشيط اإل 1995سنة 
  .مجعية معتمدة 823

التمويل احلكومي املقدر على املستوى احمللى من طرف الواليات واهليئات اإلدارية  -     
  .التابعة هلا
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جتماعية ألعوان األجور اليت ختصصها اهليئات احلكومية املكلفة بتطبيق السياسة اال -     
  .ملة يف ميدان محاية الطفولة واهليئات املهمشة وحماربة األميةوناشطي اجلمعيات العا

وحتصل عليه املنظمات من مسامهة املنخرطني واهلبات والتربعات من : التمويل الذايت -ب     
  .اخلواص واملؤسسات وكذلك النشاطات اليت تقوم هبا وتعود عليها باألموال

جي مصدرا للحصول على املوارد اليت حتتاج ميثل التمويل اخلار: التمويل اخلارجي -ج     
إليها تنظيمات اجملتمع املدين، إال أن هذا املصدر ال يزال ضعيفا يف اجلزائر ومل يشمل إال عددا 
قليال من اجلمعيات الوطنية اليت متكنت من املسامهة يف برامج دولية مثل برامج األمية وترقية 

  .)1(املرأة
الية تقدم لتنظيمات اجملتمع املدين ومقابل منح هذه املساعدات وهكذا فإن املساعدات امل    

تصبح هذه األخرية خاضعة لرقابة اخلزانة العامة وجهاز احملاسبات والتفتيش العام على األموال، 
واالجتاه السائد يف اجلزائر هو إعطاء صفة تعاقدية للعالقات بني السلطات العامة واجلمعيات 

من اجلمعيات تلقت مساعدات مالية وأن  % 90د من الدراسات إىل أن املستفيدة، وتشري العدي
منها، وهو ما يعكس مدى تبعية اجملتمع املدين  % 80نصيب السلطات العامــة ميثـل 

     .للدولة
تتسم التركيبة العمرية للقيادات بوجود : الفئات الناشطة داخل تنظيمات اجملتمع املدين* 

العنصر النسائي فقليل الوجود خصوصا يف منصب الرئاسة، أما  فما فوق، أما 40مكثف لفئة 
من اجملموع  % 40تركيبة املستوى األكادميي فتتميز بتغلب املستوى العايل اجلامعي والذي ميثل 

التدريب يف علم اإلدارة، ويعترب التعاقب يف رئاسة اجلمعيات مؤشر جيد ملعرفة  لكنه يفتقر إىل
احلفاظ على مناصبها وقليال ما جند  ملالحظ أن القيادات كثريا ما ترتع إىلفعالية اجملتمع املدين وا

ثقافة التعدد والتجديد يف منصب الرئاسة، كما أن العديد من األحزاب السياسية تعمل جاهدة 
على التقرب من تنظيمات اجملتمع املدين جلعلها حليفا ال غىن عنه أثناء احلمالت اإلنتخابية وأداة 

  .)2(لدعايةللتعبئة وا
  
  

                                                 
 .460. عمر دراس، مرجع سابق ، ص  )1(
 .462.نفس املرجع، ص )2(



140 
 

  :املدى املتاح ملؤسسات اجملتمع املدين للمشاركة يف السياسات العامة يف اجلزائر -1
    مع بداية عقد التسعينات حتوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية كان من  شهدت بالدنا        

عية وتقليص أهم ميزاهتا انسحاب الدولة التدرجيي من العديد من النشاطات االقتصادية واالجتما
أشكال الدعم للسلع واخلدمات اليت كانت تقوم هبا من خالل مؤسساهتا املختلفـة، ممـا أدى   

شكل خاص يف جمال التنمية االجتماعية وحماولة التصدي بلتنامي دور مؤسسات اجملتمع املدين و
   .ملشكالت الفقر والبطالة

تمع املدين يف مشاركة الدولة إسهامات مؤسسات اجمل وعلى الرغم من ذلك فقد تفاوتت        
 إىليف صياغة السياسات العامة، وذلك من تنظيمات ليس هلا أي دور يذكر يف هذا اخلصوص 

تنظيمات أوكل إليها لعب دور يف صياغة السياسات يف بعض القضايا ونعين هنا بشكل خاص 
واجملتمع املدين،  املؤسسات الوسيطة اليت أنشأت بقوانني خاصة لتكون حلقة وصل بني احلكومة

  .ضف إىل ذلك النقابات املهنية اليت تفرض نفسها بقوة للتأثري على بعض السياسات احلكومية
التأثري والضـغط   وبشكل عام فإن الدور الذي تلعبه تنظيمات اجملتمع املدين يتخذ شكل       

اإلنسـان أو   على صانعي القرار لبلورة سياسات حمددة تتجه غالبيتها حنو الدفاع عن حقـوق 
شاهد هذه املنظمات تؤثر يف السياسات العامة، ذلك متكني املرأة أو احملافظة على البيئة، وقلما ن

       .يوجد نص قانوين حيمي وينظم مشاركة اجملتمع املدين بصفة رمسيةأنه ال 
من املمكن احلديث عـن بعـض    همن حمدودية مشاركة اجملتمع املدين فإنوعلى الرغم         

األدوار اليت يلعبها، حيث كان له دور يف طرح جمال للنقاش حول القضايا املهمة على الساحة 
السياسية ومنها املناقشات اليت جتري حول التعديالت الدستورية حيث عمل كقوة اقتراح مهمة 
وهذا هبدف الوصول إىل صيغة شبه متكاملة لوثيقة الدستور الدائمة وحل القضايا بالوسـائل  

ية عرب النقاشات واحلوار واالتفاق، كما حدث مثال مع الوثيقة اليت أصـدرهتا رئاسـة   السلم
اليت عرضت على الفعاليات السياسية واجملتمع  1996اجلمهورية املتعلقة احلوار الوطين يف ماي 

  .املدين لإلثراء واملناقشة
 ،ملدين بالربملـان اتمع عالقة اجملوثاين مثال ميكن احلديث عنه يف هذا الصدد هو دراسة         
املباشر غري الرمسي مع الربملانيني وذلك عن طريـق   لاإلتصاتكون هذه العالقة عن طريق حيث 

إمـاّ   :لتحقيق أحد األمـرين  سعياالتأثري يف النواب  هبدفروابط الصداقات وتنظيم احلفالت 
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كل ما من شأنه أن احلصول على تشريع وإقرار النصوص الداعمة ملصاحلها أو منعهم من إقرار 
أو اإلتصال املباشر الرمسي من خالل مقابالت شخصية مع النـواب والسـعي    ،يضر مبصاحلها

وأيضا من خالل التمثيل الرمسـي يف اهليئـة    إلقناعهم بوجهات نظرهم حول سياسات معينة
التشريعية عن طريق عضو أو ممثل يتحدث باسم املنظمة ويدافع عن مصـاحلها عـن طريـق    

برملانيـة يف قضـية مـا    عضو من أعضاء احلكومة أو الدعوة لتشكيل جلان حتقيق  استجواب
قام كاملقترحات اليت ،القانونية أو االمتناع عن التصويت توالتصويت على املشاريع واإلقتراحا

خبصوص إعادة النظر يف سياسة األجور سعيا لتحقيـق  تقدميها االحتاد العام للعمال اجلزائريني ب
     .زن بني األطراف املتصارعةنوع من التوا

  :اجملتمع املدين يف اجلزائر مشاركة تقييم -2
كانت هذه هي اخلالصة اليت توصل إليها تقرير التنمية اإلنسانية " حريات على ورق"        

وهو يتكلم عن الكثري من احلريات اليت متنحها الدساتري العربية نظرياً  2004العربية لسنة 
، فمثالً حييل الدستور اجلزائري للتشريع العادي تنظيم عات التنظيمية املتشددةكبلها التشريوُت

احلقوق واحلريات لتربز الفوارق النوعية بني ما مينحه الدستور وبني ما حتدده هذه التشريعات، 
اليت تتحدث عن تكوين  1990حيث جند مثال املادة السابعة من قانون اجلمعيات الصادر سنة 

األجل املقرر لتسليم  على أن اجلمعية ُتعد ُمكونة بنص القانون بعد انقضاء اجلمعيات تنص
إالّ أن  ،تصريح التأسيس وهي حمددة بستني يوماً بعد إيداع وصل تسجيل وصل التسجيل

تحديد موعد الستقبال األعضاء املؤسسني لرفض السلطات املكلفة باستقبال ملفات االعتماد 
    .اء تقدمي امللف لسنواتأو ممثليهم كاٍف لتعطيل إجر

عندما تكون أغلبية النقاشات والرتاعات االقتصادية " كما جاء يف أحد املقاالت ما يلي        
واالجتماعية والعمالية والنقابية جتري يف الشارع، فهذا ليس له سوى تفسري واحد، وهو أن 

ائبة أو فشلت يف نقله من املؤسسات الرمسية اليت من املفروض أن تكون حاضنة هلذا النقاش غ
الشارع إىل داخل هيئات احلكومة، على غرار الربملان وجمالس األحزاب واجلمعيات، وما حيدث 

كلها ليست مبعزل عن نظام حكم مل يعد قادرا ......وشلل اقتصادي....هذه األيام من غضب 
   )1("على مسايرة تطلعات مواطنيه

                                                 
 .سي، القسم السيا2009أكتوبر،  25، اخلرب ،"حكومة رهينة التغيري ومطالب اجلزائريني ال حتتمل التأجيل" محيد يس،  )1(
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صالحات السياسية اليت شهدهتا اجلزائر على مستوى نظام وأخريا وبالرغم من مظاهر اإل        
احلكم وتبين مبدأ التعددية والتداول على السلطة، وبالنظر إىل ما مت إصداره من نصوص تنظيمية 
تفتح اجملال ملؤسسات اجملتمع املدين ألن تكون شريكا يف صنع القرار السياسي، يبدو بأن هذا 

فالواقع يبني بأن النظام السياسي جنح إىل حد بعيد يف التأثري  ،دالتوجه مل جيد تطبيقه احلقيقي بع
، اعلى سلوك ومواقف العديد من مؤسسات اجملتمع املدين ملساندته ودعمه مىت كان يف حاجة هل

فالدولة هي اليت أنشأت لنفسها املؤسسات اليت حتتاج إليها وهي من متنحها السلطة والنفوذ 
قاعدة الثواب والعقاب، حيث تصبح تنظيمات اجملتمع  -اكمةالسلطة احل - مستخدمة يف ذلك

املدين بني موقفني إما تزكية وتأييد ومساندة مطلقة للنظام وبالتايل يتحقق الوالء ومن مث 
خاصة، وإما تأخذ موقفا معارضا وما ينجر عنه من مضايقات، هلذا جند  امتيازاتاحلصول على 

ية وعدم الفاعلية أحيانا وكوهنا أقرب إىل التبعية منها إىل أن املشاركة تتصف بالشكلية أو املومس
املشاركة يف أحيان أخرى، وقد اقتصرت املشاركة يف اإلنتخابات واجملالس البلدية والربملانات 

القرارات ورسم السياسات فإهنا تبقى من مهام السلطة احلاكمة تنفدر هي  اختاذلكن فيما خيص 
  .بوضعها
لتغيري الذي طرأ على اجملتمع املدين بعد إقرار التعددية يف اجلانب الكمي ويف إذا ورغم ا         

زيادة هامش احلرية غري أن هذا ال يعرب عن وجود جمتمع مدين حقيقي، فإقرار التعددية مل يكن 
نتيجة قناعة النظام احلاكم مبزايا املشاركة السياسية واحلرية وفتح اجملال أمام مؤسسات اجملتمع 

 بقدر ما عكس هروبا من أزمة صراع على مستوى التيارات والتوجهات واملصاحل املدين
املختلفة، ولعل غياب الثقافة املدنية والقيم الدميقراطية وحماولة تطويق املمارسات السياسية 

فاحملصلة النهائية  .بقبضة من حديد واحتواء كل أنواع املشاركة دليل على صحة هذا الطرح
للمجتمع املدين يف رسم السياسات هو حمدود جدا، فأغلبية أدوار هذه  عن الدور الفاعل

والتدخل الالحق يف األزمات والقضايا، وهي أدوار ال " التسكني"التنظيمات قد اجتهت حنو 
نقلل من أمهيتها إال أهنا ال تسهم يف عملية إقرار السياسات أو عملية التغيري واإلصالح اليت 

ماهي أهم املعوقات والعراقيل اليت : إىل طرح سؤال يف غاية األمهية وهذا ما يقودنا. ننشدها
حتول دون قيام اجملتمع املدين اجلزائري بدور مؤثر يف رسم السياسات العامة؟ وهذا ما سيتم 

  .تناوله يف املبحث األخري
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  معوقات تفعيل اجملتمع املدين اجلزائري: أوال
اليت اكتسبتها اجلمعيات ذات الطابع السياسي واالجتماعي  ةالقانونيبالرغم من املكانة         

، إال أن فرض 1996ز ذلك يف دستور ووبر 1989من دستور  40- 39من خالل املادتني 
ثريا العمل املدين يف اجلزائر، لذلك تعد السمة قانون الطوارئ وقانون حماربة اإلرهاب قيدا ك

العامة للتشريعات املتعلقة باجلانب السياسي واالجتماعي التقييد فعادة ما يقرن احلصول على 
عات، ما يؤكد احنصار احلريات للتشري اإلصالحيحريات وحقوق جديدة قيود تبطل األثر 

    . تسلبه القوانني واملراسيم من اليساروطغيان الطابع التسلطي فما يعطيه الدستور من اليمني
على صياغة دور اجملتمع املدين يف سلبا هناك جمموعة من العناصر والعوامل اليت تؤثر         

قتصادي وبعضها اآلخر ثقايف اإطار السياسات العامة يف اجلزائر، بعضها سياسي وبعضها 
  :التايللى النحو توضح ذلك عاليت  إبراز أهم احملدداتجتماعي، وميكن او
فالقوانني املنظمة حلركة اجملتمع املدين تعكس ما يتمتع به من دور يف مجيع : احملدد القانوين-1  

اجملاالت وكلما اتسمت التشريعات بتوفري احلريات األساسية لتنظيمات اجملتمع املدين كلما 
سياسات والعكس صحيح، انعكس ذلك إجيابا على أدوار هذه املنظمات يف عملية التأثري على ال

وإعطائه هامش من احلرية لتنظيمات اجملتمع املدين  1990ورغم صدور قانون اجلمعيات لعام 
إال أن هذا القانون اهتم باجلوانب الشكلية وتغاضى عن اجلوانب الكيفية للمجتمع املدين، فهو 

رأسها التصريح يضع العديد من القيود اليت تؤثر على نشاط مؤسسات اجملتمع املدين وعلى 
املسبق بتشكيل اجلمعيات وإثقال كاهلها باملصاريف عند تكوينها مللفها اإلداري، إضافة إىل 

القانون يعطي اإلدارة احلق لوحدها يف قبول  ت الوصية على هذه املؤسسات، فهذاتعدد اجلها
اإلعتراف تأسيس اجلمعيات من عدمه األمر الذي جيعل اجلمعية غري املرغوب فيها حبيسة هذا 

القانوين، فكم من مجعية وطنية وحملية ال زالت معلقة تنتظر اعتمادها ال سيما إذا تعلق األمر 
  .جبمعيات حقوق اإلنسان

منظمات اجملتمع املدين اجلزائري مضغوطة بني اإلجراءات القانونية واإلدارية فنجد         
إجراءات التسجيل واإلشهار يف صعوبة : ومواقف السلطات منها وممارسة الضغط منذ نشوئها

ظل آلية تشريع موجهة للهيمنة عليها، قيود شديدة على مواردها املالية، عقوبات صارمة تواجه 
حريات عامة وحقوق ...احتكار السلطة لإلعالم)...املعارضة(ضاء جمالس إدارهتا عند املخالفةأع
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وكل هذا .  مراحلها اجلنينيةما جيعل العديد من التنظيمات متوت يف...مدنية منقوصة ومشوهة
القرار وممارسة نشاطه  اختاذعلى حساب دور اجملتمع املدين والذي أصبح بعيدا عن ساحة 

  .بفعالية
قتصاد والسياسة بأن املال عامل مؤثر واال عجتمايتفق علماء النفس واال: احملدد اإلقتصادي- 2

كن ألي فرد كان أو منظمة أداء وبالتايل ال مي ميف تكوين مواقف األفراد وتوجيه سلوكياهت
نشاط معني إال بتوفري اإلعتمادات املالية، وعليه يرتبط منحىن تزايد نشاط املنظمة طرديا بازدياد 

  .كمية األموال املرصودة هلا يف إطار تنظيم قانوين
ون إن املتتبع للنصوص القانونية املنظمة إلنشاء اجلمعيات يف اجلزائر وخصوصا بنود قان        
يالحظ أن مثة قيود كثرية فيما خيص متويل هذه املؤسسات وال يعطي أية )1(1990 ديسمرب

تسهيالت للحصول على األموال، وهذا ما جيعل منظمات اجملتمع املدين حبيسة ما متن به عليها 
، وبطريقة منهجية ميكن القول أن سياسة الدولة )الثواب والعقاب(الدولة وهنا نعود إىل قاعدة 

هذا اجملال تعاين من قصور واضح ضمن مستويات عديدة ميكن حصرها يف مستويني  يف
  :أساسيني

تعاين البنية التحتية للجمعيات من مشكالت عديدة وعلى رأسها ضعف امليزانية اليت ختصصها *
  .الدولة هلذا القطاع

تمويل من قبل قتصاد الوطين باإلضافة إىل ضعف الاإلختالالت اهليكلية اليت يعاين منها اال*
  . القطاع اخلاص لعدم جمازفة هذا األخري يف دعم منظمات اجملتمع املدين

ما أن التمويل الذايت والبعيد عن تدخل الدولة ضعيف جدا إذ غالبا ما جند أن قيمة ك        
دج للسنة، وهذا ما جيعل احلجم اإلمجايل 200دج إىل 100اشتراكات األعضاء تكون ما بني 

ففي دراسة أجراها اإلحتاد . يل ضعيف وهو ما يؤثر على دور ووظائف اجملتمع املدينهلذا التمو
استثىن منها اجلمعيات النسوية واجلمعيات املدافعة عن ( 1998مجعية لسنة  20حول  األورويب

  :)2(حسب النسب التاليةتوصل إىل أن التمويل الذايت للجمعية موزع ) حقوق اإلنسان
  % 45اشتراكات األعضاء  -
 % 23القطاع اخلاص  -

                                                 
 .30املتعلق باجلمعيات ، املادة  04/12/1990الصادر يف  90/31قانون   )1(
 .153. ص ): 2007فيفري (، 15 الفكر الربملاين" العالقات بني الربملان واجملتمع املدين يف اجلزائر واقع وآفاق" عبد الناصر جايب،  )2(
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 % 16املمولون األجانب  -
 % 13تربعات األفراد  -
 % 3آخرون  -

كما ال حيق للجمعيات استعمال املعونات املقدمة هلا من قبل الدولة يف غري اجملاالت          
على عقوبات  46، وتنص املادة )90-31من قانون  31و 30املادة (احملددة هلا إال بإذن 

ة األمانة لكل استعمال ألموال اجلمعية ملصاحل شخصية غري احملددة هلا يف بتهمة خيان جزائية
  .نظامها األساسي

واملالحظ كذلك هو تبديد املال العام من قبل بعض اجلمعيات حيث أثار هذا املوضوع           
ضجة إعالمية قامت الدولة بعدها بتقليص حجم الدعم املايل املوجه لنشاط اجملتمع املدين 

ى رأسها العمل اجلمعوي، وذلك يف انتظار سن قانون جديد حيدد ميكانيزمات رقابية، وعل
 1994سنة %  82,75وهبذا فقد نزل عدد اجلمعيات املستفيدة من التمويل احلكومي من 

  .)1(1999سنة %  20,68إىل 
ق مبن من خالل قراءة هذه اإلحصاءات وغريها يتبادر إىل األذهان سؤال مهم واملتعل         

 عاملستفيد من التمويل احلكومي ؟ وهنا ينبثق مشكل إضايف وهو إزدواجية التعاطي الرمسي م
مؤسسات اجملتمع املدين، إذ يالحظ منح التمويل واملساندة لبعض التنظيمات ومنعها عن أخرى 
بل ويتم التضييق على نشاط مجعيات ذات أهداف جادة يف مقابل دعم مجعيات ذات أهداف 

جتماعية أو وهنا ميكننا القول بأن الدولة ال هتتم بالتنظيمات العاملة يف جمال الرعاية اال. آنية
جتماعية بينما تسعى إىل السيطرة واهليمنة على املنظمات العاملة يف جمال حقوق اخلدمة اال

اإلنسان واحلريات العامة والثقافة بشىت األساليب خصوصا من خالل اإلمتيازات املالية أو 
ظيفية والعمل على شق جبهة قيادات املنظمات ودعم االجتاهات واألفراد القريبني من الدولة الو

فال توجد سياسة واضحة لدى الدولة تقوم على . وهتميش اجلمعيات اليت يصعب اهليمنة عليها
  .إشراك مؤسسات اجملتمع املدين يف جمال رسم السياسات العامة

قتصادية تشريع اجلزائري ال مينع مزاولة اجلمعيات لألنشطة االن الباإلضافة إىل ذلك، فإ         
املؤرخ يف ديسمرب  90/31الفصل الرابع من القانون رقم  26إذ أن املادة  ،املدرة للدخل

                                                 
دفاتر املركز ( احلركة اجلمعوية يف اجلزائر الواقع واآلفاق: يف" اإلجتماعية الثقافية مقارنة سوسيو تارخيية لوضعية التنظيمات" أمحد بوكابوس، )1(

 .81. ، ص ) 2005، 13الوطين للبحث يف األنتروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية، رقم 
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تقر يف إحدى موادها بأن موارد اجلمعيات ميكن أن تتحصل عليها من العائدات  1990
لتشريع الذي ال حيضر مزاولة اجلمعيات املرتبطة بأنشطتها لكن وعلى الرغم من وجود ا

قتصادية اليت حتقق مداخيل مالية إال أنه من جهة أخرى مينع توزيع األرباح اليت لألنشطة اال
  . )1(حتققها اجلمعية على أعضائها

تنحصر عالقة الدولة مبنظمات اجملتمع املدين يف جمموعتني من القضايا : احملدد السياسي-3
وقضايا اإلشراف والرقابة وهامش الدميقراطية ومدى  ،مويل والدعم املايلاألساسية، قضايا الت

حرية احلركة، أما املشكالت اليت تعتري هذه العالقة يف اجلزائر فهي تنحصر يف اإلجراءات 
الروتينية والتمويل احملدود ومراقبة التمويل اخلارجي والتدخل يف إستقاللية املنظمات 

ب مع احتياجات املنظمة وممارسة الضبط والتحكم والتضييق يف جمال والبريوقراطية وعدم التجاو
عمل اجملتمع املدين عرب إدارهتا والعراقيل اليت ختلفها يف شكل إجراءات إدارية، وهتميش بعض 
اجلمعيات وإبعادها عن املشاركة بل واحتواء أخرى كما فعلت مع مجعية حقوق اإلنسان ممثلة 

نسان، حيث جعلت منها مؤسسة حكومية وأفقدهتا استقالليتها يف املرصد الوطين حلقوق اإل
 -نروبنسوماري ضف إىل الفساد السياسي الذي قالت عنه  .وتأثريها على اختاذ القرارات

يؤدي إىل العزوف عن إن الفساد السياسي " -مفوض األمم املتحدة السابق حلقوق اإلنسان
الة، ألن األمر يتعلق بشكل ذهنيات ترى أن ال املشاركة السياسية واليأس من احلصول على العد

   )2("فائدة من املشاركة وال الرقابة وأن األمر يتعلق باألقوياء
ويف هذا اإلطار البد من حتديد مقاربة بني ما هو نظري وما هو عملي، : احملدد التنظيمي - 4

واألنشطة هداف جتماعية نظام داخلي حيدد األافمن الناحية النظرية التنظيمية لكل منظمة 
جتماعات والعهدة اإلنتخابية ملسئوليها وفقا ملبدأ التداول على اإلدارة، غري أن وكيفيات عقد اال

الواقع العملي يبني غياب مثل هذه املمارسات الدميقراطية يف أغلب منظمات اجملتمع املدين 
مر الذي جيعل هذا العمل وهو األني يف هذا اجملال وغياب التنظيم اجلزائري ونقص احترافية العامل

وعلى سبيل املثال ال احلصر . غري قادر لإلخنراط بشكل فعال يف التأثري على السياسات العامة
جند بأن مثة قيادات تزعمت بعض املنظمات منذ نشأهتا وأصبحت لديهم قناعة بأهنم أولوا 

                                                 
 .20. ،دراسة غري منشورة ، ص"ركاتيةتنمية احمللية ومكافحة الفساد وإحالل الدميقراطية املشاالالعمل اجلمعوي ودوره يف "  صاحل  زياين، )1(
  11/07/2007: ، مت تصفح املوقع يوم2004االئتالف من أجل الرتاهة واملساءلة، التقرير العاملي حول الفساد )2(

Http:www.ahram.org.eg/acssp/ahram/2001/1/rarb 76.htm. 
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مر إىل تفكيكها وحلها، الفضل يف وجودها وبالتايل ال جمال للتنازل عن قيادهتا حىت لو اضطر األ
وهو ما جيعل أغلب تنظيمات اجملتمع املدين يف موقف ضعف أمام النظام احلاكم نتيجة هذه 

الذي أسسها وهذا ما  سالصراعات الداخلية، كما جند أن بعض اجلمعيات تزول بزوال الرئي
 جيل، كما أن اخلربة من جيل إىل انتقالاملدنية بسبب عدم  تيؤدي إىل قلة اخلربة يف التنظيما

معظم الذين انظموا ملؤسسات اجملتمع املدين يسعون لتحقيق منافعهم اخلاصة قبل املصلحة العامة 
وجلهم يطمح إلحتالل املناصب السياسية مستقبال، حيث جند أن جل املترشحني يف اإلنتخابات 

ب السياسية أو يف والية باتنة هم قادة جلمعيات وذلك حتت لواء األحزا 2007التشريعية لعام 
يف " التضامن والتنمية"الترشح يف القوائم احلرة، فعلى سبيل املثال جند أن من ترأس قائمة حزب 

التجمع من أجل الثقافة "نفس الوالية هو رئيس مجعية ثقافية ومن ترأس قائمة حزب 
ت الوطنية هو رئيس مجعية حماربة الفقر، إضافة إىل اجلمعيات النقابية واجلمعيا" والدميقراطية

  .)1(الكربى كأبناء الشهداء والكشافة اإلسالمية وغريها
تقوم العديد من مؤسسات اجملتمع املدين يف اجلزائر برسم أهداف حمدودة : احملدد الوظيفي -5

زمنيا وموضوعيا، كما أن أغلب اجلمعيات تتسم بالنخبوية فتدور أغلبها يف فلك قوى سياسية 
يف تنفيذ  امشارك اضايقات السلطة بعد أن تصبح اجلمعية طرفمما جيعلها تصطدم مب) أحزاب(

  .برامج احلزب ال براجمها وأهدافها، وهذا مظهر آخر من مظاهر تبعية مؤسسات اجملتمع املدين
ومن املفارقات املهمة اليت ميكن تسجيلها عند فحص وتقييم دور مؤسسات اجملتمع          

ملشاكل اليت تتخبط فيها هذه األخرية سواء من ناحية التنظيم املدين يف رسم السياسات باجلزائر ا
أو التخطيط وخصوصا ما يتعلق مبشكلة الفساد والرشوة واإلنتهازية بل وتفشي هذه املظاهر 

حلت 159االختالسات ومجعية دينية حلت بسبب  166حىت يف اجلمعيات الدينية، حيث جند 
  .)2(إلختصاصبسبب اخلروج عن اهلدف وا 66وبسبب اإلمهال 

                                                 
  : قاالت التالية، يف امل9. ،ص2007أفريل  19الصادر بتاريخ  1972جريدة الشروق، عدد  )1(
  "مجعيات األحياء والشباب تتسلل إىل الربملان" عيسى -ب - 
  "املركزية النقابية جتدد والءها ألمحد أوحيىي" حممد مسلم - 
 ".عضو الباترو ورئيس مجعية كوكبنا بالبويرة ختوضان املعركة اإلنتخابية" معاد - 
 ادفاتر املركز الوطين للبحث يف األنتروبولوجي" (حلركة اجلمعوية يف اجلزائر الواقع واآلفاقايف " التنظيمات املسجدية" حممد الرؤوف القاسي، )2(

 .118. ، ص ) 2005، 13اإلجتماعية والثقافية، رقم
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مل يتح فرصة )1(لقد كان نظام احلكم قبل التعددية نظاما منغلقا :جتماعي والثقايفاحملدد اال- 6
جتماعية للمشاركة يف صنع القرار السياسي غالقا الباب أمام مشاركة األفراد للحركات اال
ماعية للمجتمع جتجتماعية يف وضع السياسات العامة، وهذا ما أثر على البنية االوالتنظيمات اال

اجلزائري وخلق يف نفسية النخب املثقفة شعورا بالعزوف عن املشاركة السياسية، ومن بني 
النتائج املؤملة يف عزوف هذه النخب بروز ظاهرة اإلغتراب السياسي لدى الفرد اجلزائري 

 جتماعي، وغيابوبروز أزمة املشاركة السياسية وغياب روح التطوع والتكافل والتعاون اال
  .احلس املدين والثقافة املدنية املبنية على املشاركة الدميقراطية وروح احلوار والنقاش البناء

وأخريا فإنه وبوجه عام ميكن القول بأن هناك ثالث أزمات أساسية تشهدها اجلزائر          
مة أزتؤثر على صياغة أدوار ومنطلقات اجملتمع املدين يف رسم السياسات العامة، األوىل هي 

ففي ظل تآكل شرعية النظام السياسي فإن هذا األخري قد يلجأ إىل تعددية سياسية  الشرعية
مقيدة ليخفف الضغط على النظام السياسي، ويف هذا اإلطار يسمح هبامش من احلرية ملنظمات 

وليس تلك املعارضة لتوجهاته كمنظمات حقوق (اجملتمع املدين خاصة الفاعلة يف التنمية 
أو قد يلجأ إىل ممارسة القمع املباشر ضد بعض التنظيمات اليت مل يعترف حبقها يف  ،)اإلنسان

املشاركة، وقد أدت أزمة الشرعية وتداعياهتا يف العقود األخرية إىل شيوع الالمباالة السياسية 
كما أن ممارسة الدولة .بني املواطنني وبروز ظاهرة اإلغتراب على املستوى اجملتمعي والفردي

  .وية قد أدت إىل تقليص فاعلية اجملتمع املدين ويف تأثريه على صنع القراراتالسلط
واليت تشري إىل خلل التنشئة  أزمة اهلويةأما األزمة الثانية اليت تشهدها البالد فهي          
جتماعية يف القيام بوظائف إنتاج شعور هوية الفرد وهوية اجلماعة وخلل يف وظيفة التنشئة اال

لق خبلق بنية دافعية داخل الفرد جتعله يشارك، وتؤثر هذه األزمة على املبادرات والرتوع فيما يتع
  .إىل التطوع

أزمة أما األزمة الثالثة اليت كان هلا تأثري كبري على دور اجملتمع املدين يف اجلزائر فهي         
عات الرأمسالية، واليت أدى واليت يستند عليها تنظيم احلياة واجملتمع يف اجملتم العقالنية العملية

وثقايف إىل غياب دميقراطية عملية  جتماعياواألخذ هبا يف اجلزائر دون عمليات ضبط سياسي 
  .صنع القرار واليت تضبط توجهات العقالنية العملية

                                                 
 .195. ، ص )1996مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(  األزمة اجلزائريةياشي وآخرون، رال )1(
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حتول دون تأثري اجملتمع املدين يف  وانطالقا من هذه احملددات فقد مت تقسيم املعوقات اليت  
  :)1(امة كاآليتالسياسات الع

  :معوقات على صعيد بىن اجملتمع املدين*  
، حيث إن تنظيمات اجملتمع املدين مل عن الدولة لعدم تبلور دور اجملتمع املدين بشكل مستق -  

  .تتمكن من حتديد جمال متميز عن الدولة وعن البىن التقليدية املوروثة
ع املدين الذي مل يتعود حىت اآلن على عمل فردي وغياب روح الفريق داخل منظمات اجملتم -  

  .العمل بروح الفريق وال تزال عقلية االعتماد الفردي هي السمة الغالبة
إن أهم العوائق األساسية أمام فعالية اجملتمع املدين يف املشاركة يف صنع القرارات هو طبيعة  -  

م مع املفاهيم اجلديدة يف برامج عمل هذه املنظمات نفسها والذي يعتمد أسلوبا مؤقتا ال ينسج
  .إعطاء األولوية للعامل البشري وتوسيع قاعدة املشاركة

والتنافس  ةختلف برامج عمل وهياكل املنظمات وضعف املمارسة الدميقراطية الداخلي -  
واالنقسام فيما بني املنظمات، ضف إىل القصور اإلداري واملؤسسي وغياب البعد اإلعالمي 

  .املعلوماتللتوعية وقصور نظام 
  :معوقات تتعلق بالنظام واحلكومة*  
، غياب الدميقراطية السياسية واجملتمعية مما أدى إىل تقليص املشاركة األهلية يف صنع القرار -  

  .واملركزية وسيادة منطق االستبداد الذي يؤدي إىل مصادرة العمل املدين وتقليصه
  .التشريعات اليت تعيق دور اجملتمع املدين -  
حماولة النظام االلتفاف حول منظمات اجملتمع املدين خبلق منظمات تابعة للجهاز التنفيذي  -  

  .للدولة وبالتايل إجهاض الدور الفعلي جملتمع املدين
تفاوت العالقة بني الدولة ومنظمات اجملتمع املدين خصوصا من قبل اجلهات الرمسية، حيث  -  

و متعارضا معها، حىت بات هناك جمتمع مدين لكل من تعترب هذه املنظمات ملحقا أو مكمال أ
  .السلطة واملعارضة وباقي القوى األخرى ما أفقد اجملتمع املدين مفهومه احلقيقي

   
  

                                                 
دور اجملتمع املدين يف :" ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول"( املدين لتعزيز مشاركته يف عملية التنمية تفعيل دور اجملتمع"كامل مهنا،  )1(

 .7-6.، ص ص)2008مارس 13-12،القاهرة، مصر،"القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية
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  :معوقات الشراكة على صعيد اهليئات املاحنة* 
عن  املوروثة" املساعدة"أو " املشروع"استمرار العديد من اهليئات املاحنة يف التعاطي بذهنية  -  

  .االستعمار بدل التعاطي بروح الشراكة
إن اجلزء األكرب من املساعدات يصرف على اجناز الدراسات وإقامة املؤمترات وبرامج  -  

  .التدريب، وليس يف العمل على تقوية القدرات الذاتية للجمعيات
ا عداها تعاظم النظرة الفوقية يف ظل سياسة اقتصاد السوق وطغيان القيم املادية على م -  

   .بالرغم من خطابات التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان وإقامة جمتمع مدين عاملي
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  الشروط املوضوعية لتفعيل دور اجملتمع املدين يف السياسة العامة: ثانيا 
ام إن التغريات اليت طرأت على دور اجملتمع املدين اتصاال بسياق العوملة وتطور النظ         

السياسي الدويل واإلشكاليات والعقبات اليت تواجهه لزم وضع مقترحات لتعزيز مؤسسات 
اجملتمع املدين وتفعيل دورها يف إطار السياسات العامة يف اجلزائر، فقد أكدت العديد من 
الدراسات أن حركة مؤسسات اجملتمع املدين املعنية بتغيري الواقع اجلزائري وترسيخ مفاهيم 

الدميقراطية وإحترام حقوق اإلنسان حتتاج إىل دفعة قوية لتشجيع مساعيها يف حتقيق احلرية و
أهدافها ودعم قدراهتا وتطوير عالقاهتا فيما بينها وتكييف طبيعة روابطها بالدول ومؤسساهتا 

  . وضبط إيقاع عالقاهتا باملؤسسات الدولية
دين يف تكريس قيم الثقافة السياسية فعلى أساس الدور الذي تلعبه مؤسسات اجملتمع امل        

اليت تقوي روابط االتصال بني املواطنني والعملية السياسية، يتضح مدى أمهية هذه املؤسسات 
وتتضح احلاجة إليها لدعم ثقافة الدميقراطية واملشاركة السياسية وإحترام حقوق اإلنسان خاصة 

جتماعية وأضعفت بكافة الوظائف اال داخل األنظمة العربية بصفة عامة، أين استأثرت السلطة
مؤسسات اجملتمع املدين ونشرت قيم التبعية والتسلط، األمر الذي أدى إىل القضاء على 

جتماعية إىل أجهزة بريوقراطية بطيئة احلركة عدمية املبادرات الفردية وحتويل كل الوظائف اال
على السلطة احلاكمة وميكنها أن  فبإمكان منظمات اجملتمع املدين أن متارس ضوابط. (1)املبادرة

تساهم يف إدارة احلكم عرب تعزيز الشفافية واملساءلة يف النظام السياسي، كما ميكنها املشاركة 
يف رسم السياسات العامة وذلك إذا توافرت هلا مجلة من الشروط واآلليات اليت تدفعها إىل 

  .ممارسة وظائفها بفاعلية
  ملدين للمسامهة يف السياسة العامة يف اجلزائراملداخل املمكنة للمجتمع ا - 1 
  :املسامهة يف السياسة العامة من خالل ثالث مداخل رئيسية هي ميكن ملنظمات اجملتمع املدين  
وهو حماولة إحداث تغيري يف البنية القانونية املتحكمة يف جمموع احلقوق : املدخل األول*  

  .خاصة الفئات املهمشة
  .كون على املستوى الشعيب من خالل خلق ثقافة املواطنةي: املدخل الثاين*  

                                                 
  .170. ، ص)2002فكر املعاصر،دار ال: بريوت(  جذور أزمة املثقف يف الوطن العريبأمحد موصللي ولؤي صايف،  (1)
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اليت جتعل من الفرد  والذي ميثل هدفا إستراتيجيا يتمثل يف التنشئة السياسية: املدخل الثالث*  
فعاال يف جمتمعه ومنظماته وواعيا حبقوقه وواجباته وملما باألفكار والقضايا املتعلقة  امواطن

   .مبنتظمه السياسي
  .فعيل دور مؤسسات اجملتمع املدين يف رسم السياسة العامة يف اجلزائرشروط ت - 2
واحد هو مفتاح الدميقراطية، ويف  حيف الشق السياسي نبدأ مبفتا: الشق السياسي والقانوين - أ 

احلقيقة ال نريد أن نزايد على فكرة الدميقراطية وال نعتقد أهنا احلل لكل املشاكل ومع ذلك 
حتديدا فإننا نتصور أنه ال حياة وال ازدهار للمجتمع املدين دون مناخ وبالنسبة ملوضوعنا 

دميقراطي حقيقي، ألنه يف ظل الدميقراطية يشعر املسئول حباجته احلقيقية إىل توجيه علمي لكي 
تنجح سياسته ويكسب الشرعية، كما أنه ويف ظل الدميقراطية تصبح دراسة أدق القضايا ممكنة 

أي حساسية ويصبح احلصول على املعلومة والوثيقة وفق الضوابط املعقولة مبنتهى العلمية ودون 
حقا من حقوق مؤسسات اجملتمع املدين، كما أنه البد أن نضمن وجود بنية قانونية وتشريعية 

  .مواتية تكفل حرية التعبري وهذا ميكن أن يكون جزءا من البنية السياسية الدميقراطية
ة وآلية وممارسة حتتاج إىل نظام دميقراطي يرتكز على التعددية فمنظمات اجملتمع املدين كبني

السياسية واملدنية ويستند على نظام قضائي مستقل ومشاركة شعبية واسعة على خمتلف 
املستويات وعلى نظام قانوين يضم حرية األفراد وحقوقهم، ففي ظل هذا النظام ميكن أن تقوم 

حلكم الراشد وبالتايل التمكن من ترقيته، كما حتتاج مؤسسات اجملتمع املدين بتجسيد مميزات ا
  .(1)منظمات اجملتمع املدين ألداء مهامها إىل قنوات متوهلا وإىل سياسات حتمي وتضمن متويلها

ستحقق فاعلية أكرب من خالل ترسيخ أسس املشاركة ) الناحية اهليكلية(فتوفر بنية مؤسسية 
من  برهان غليون، حيث أشار إىل ذلك األستاذ واقتسام الدور يف بلورة السياسات العامة

خالل إجراء إصالحات على مستوى مؤسسات الدولة وحتديد وظائفها والتطرق إىل اهليكلة 
حيث اإلستقرار الذي يؤدي إىل صياغة مواقف فعالة يف  .الداخلية ملنظمات اجملتمع املدين نفسها

   )2(.الدفاع عن مصاحل اجلمعيات

                                                 
  www/Undp .pogar .org .Arabic /governance/civil .asp ، موقع إلكتروين  اجملتمع املدين(1)
  . 04/2007/ 03 :مت تصفح املوقع يوم.
 .72.، مرجع سابق ، ص" واقع وآفاق اجملتمع املدين كآلية لبناء وترسيخ التعددية يف العامل العريب" صاحل زياين )2(
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إن إستقاللية وفاعلية اجملتمع املدين تتوقف على مدى قوة األساس  :قتصاديالشق اال - ب
قتصادي للمجتمع وعلى مدى قدرته التوزيعية العادلة للثروات املادية بني األفراد وكذا على اال

جتماعية من جهة، وتقليص التبعية املفروضة قتصادي قادر على حتقيق املطالب االاتوافر جمال 
ن جهة ثانية، فاجملتمع املدين حيتاج إىل درجة معقولة من التطور على اجملتمع والدولة م

جتماعي، وال شك أن فكرة ومفهوم اجملتمع املدين حىت اآلن تنسب إىل البلدان قتصادي واالاال
قتصادي العايل واليت استطاعت أن حتقق تقدما صناعيا الرأمسالية الغربية املصنعة ذات املستوى اال

، على عكس الدول اليت تعاين من أزمات اقتصادية )3(الدميقراطية ساهم يف بلورة النظم
اليت أخفقت يف حتقيق تقدم اقتصادي وخلق  -مبا فيها اجلزائر - واجتماعية كالدول العربية 

جتماعي وبالتايل ميكنهم من اإلهتمام قتصادي واالقطاع خاص يساهم يف رفع املستوى اال
  . جتماعيةقتصادية واالباملشاركة يف اجلوانب السياسية واال

وفيما يتعلق هبذا الشق هناك مشكلة التمويل وال ميكن تصور دور فعال للمجتمع املدين          
دون أن يتوفر له متويل معقول، وبدون هذا التمويل ال ميكن احلديث عن رؤى وجهود فردية 

ول مفصلة حل"وال ميكن احلديث عن توجهات إستراتيجية تطرح بدائل حمددة للسياسات
، فإذا كانت الدولة ال تؤمن فعليا بدور اجملتمع املدين يف رسم السياسات العامة فلن "للقضايا 

قتصادية فلن تتمكن من إعطاء اتعطيه أولوية يف التمويل، وإذا كانت تعاين من مشكالت 
كثري من اجملتمع املدين النصيب الذي يستحقه يف التمويل، كما أن التمويل اخلارجي حتيط به ال

يف مقدمتها خطورة التدخل يف منظمات اجملتمع املدين وتوجيهها مبا خيدم مصاحل  هاتالشب
  .املمولني

وعليه فإن تفعيل دور اجملتمع املدين اجلزائري حيتاج إىل درجة معقولة من التطور          
طاع اخلاص قتصادي على إعطاء دور كبري للقحبيث يرتكز النظام اال ،جتماعيقتصادي واالاال

قتصادية واإلدارية، أي يسمح لألفراد واملبادرات الفردية أو اجلماعية الرامية إىل حتقيق اجلودة اال
بإشباع جزء من احتياجاهتم األساسية بعيدا عن تدخل الدولة واليت يقتصر دورها على وضع 

اليت قد يعجز أو القواعد التنظيمية لألنشطة اخلاصة والقيام ببعض املشروعات وإدارة املواقف 
قتصادية وتنموية يف إطار حتقيق احيجم القطاع اخلاص عن القيام هبا وفقا إلستراتيجية سياسية و

                                                 
 .229. أمحد شكر الصبيحي ، مرجع سابق ، ص  )3(
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احلكم الراشد، آخذة يف اإلعتبار مصاحل اجملتمع املدين ودوره حبيث توفر له مساحة مناسبة 
إلقتصادي مهم ا طاراإلأن  إبراهيم حسنني توفيقويف هذا الصدد يرى األستاذ .)1(للحركة 

بتحقيق درجة معقولة " لعملة بناء اجملتمع املدين ويعترب إستقاللية اجملتمع املدين مرهونة مبا يلي 
قتصادي على إعطاء دور أكرب جتماعي بشرط أن يرتكز النظام االقتصادي واالمن التطور اال

عاونية مستقلة عن للقطاع اخلاص، واملبادرات اليت يقوم املواطنون فرادى أو يف ظل مجعيات ت
الدولة، أي يسمح لألفراد بإشباع جزء من احتياجاهتم األساسية بعيدا عن تدخل الدولة، ويف 

قتصادي على وضع القواعد التنظيمية لألنشطة اخلاصة هذه احلالة يقتصر دور الدولة يف اجملال اال
  .)2("والقيام ببعض املشروعات اليت يعجز القطاع اخلاص عن القيام هبا

إن إشباع رغبات األفراد وحتقيق حاجاهتم األساسية ورفع مستوى : جتماعيالشق اال -ج
جتماعية اليت تشكل الدخل الفردي جيعل من الفرد يهتم باملشاركة الشعبية وتنمية املنظمات اال
  .له قنوات للمشاركة يف صياغة القرارات ووضع السياسات العامة يف البالد

فة العلمية الوطنية هلا دور متقدم يف حتريك وبناء املواطنة الفعالة إن الثقا: الشق الثقايف -د
اجملتمع املدين ونشر القيم احلضارية املوجهة  منظمات إطارالواعية ملمارسة العمل اجلماعي يف 

لبناء إرادة اإلنسان، والتسلح بشجاعة العلنية والتعامل السلمي باجتاه تطوير القيم التقليدية 
تكال والغيبية حنو تأكيد ثقة اإلنسان بقدرته على بناء نفسه واملسامهة يف تقدم القائمة على اال

جمتمعه، والعمل على هتذيب هذه القيم من شرف وكرامة مبا حتمله من معان تقليدية، لتحمل 
مفاهيم حضارية جديدة تؤكد قيمة احلرية وحق املشاركة وأمانة العمل يف سياق بناء الشخصية 

  .)3(لةالفردية املستق
إذا فتوفر جمموعة القيم والتقاليد واألعراف أو ما يعرف بالثقافة املدنية تستند على قبول         

اآلخر والتنوع وإدارة اخلالفات سلميا وكذا ثقافة التطوع املشجعة على املشاركة السياسية 
العامة يف  جتماعية تعد شرطا ضروريا لتفعيل مؤسسات اجملتمع املدين يف رسم السياساتواال

                                                 
، "اإلستبداد يف نظم احلكم العربية املعاصرة :ورقة قدمت يف موضوع(  "ليات اإلستبداد وإعادة إنتاجه يف الواقع العريبآ"ثناء فؤاد عبد اهللا ،  )1(

 .296. ، ص ) 2005مركز دراسات الوحدة العربية ،: بريوت
، اجملتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطيةيف " املؤشرات الكمية والكيفية لبناء اجملتمع املدين" يم ، إبراه حسنني توفيق )2(

 .678. مرجع سابق، ص 
 .124. ، ص  ، مرجع سابق التحول الدميقراطي واجملتمع املدينعبد الوهاب محيد رشيد،  )3(
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اجلزائر، حيث إن الثقافة املدنية متكن املواطنني من استخدام أساليب احلوار املتحضر والتشاور 
  .السلمي والتعامل مع املشكالت والقضايا املطروحة بعقالنية ورشادة

  العامة يف اجلزائر السياسةآليات تفعيل دور منظمات اجملتمع املدين يف رسم  - 3
يات اليت تساهم يف ترسيخ دور اجملتمع املدين يف رسم السياسة العامة يف هناك جمموعة من اآلل

 اجلزائر وتعمل على زيادة تأثريه على القرارات احلكومية ودفعه إىل املشاركة يف العملية السياسية
  : ومن بينها ما يلي

  :آلية عمل الشراكة بني احلكومة وبني اجملتمع املدين*  
ناء الشراكة عرب توفري اجلو السياسي والتشريعي الذي يسهل على وضع األسس السليمة لب -  

  .منظمات اجملتمع املدين اجلزائري القيام بدورها يف ظل إحترام االستقاللية املؤسسية
إن ممثلي اجملتمع املدين مطالبون بإعداد مشاريع قوانني تتعلق بدورهم ومسؤولياهتم الوطنية  -  

  . ة العمل من أجل تعزيز مفهوم املواطنةيف رسم السياسة العامة وكيفي
  .اعتماد معايري واحدة يف التعامل مع منظمات اجملتمع املدين وتطوير أجواء الثقة املتبادلة -    
  .تزويد منظمات اجملتمع املدين باملعلومات وإصدار قانون حرية الوصول على املعلومات -  
مات اجملتمع املدين وإشراك ممثلي اجملتمعات حتديد الدور التكاملي لكل من احلكومة ومنظ -  

  .احمللية عرب آليات تعزز املشاركة اجملتمعية
  :آلية تفعيل اجملتمع املدين التنموي والدفاعي عرب الشراكة مع احلكومة*  
وعي من قبل بىن اجملتمع املدين للقضايا املطروحة وبلورة رؤية واضحة وحمددة حول احللول  -  

لصعيد الوطين، على أساس أن احلكومة هي املسؤولة عن شؤون املواطنني وأن املطلوبة على ا
  .اجملتمع املدين مشارك  ومكمل وقوة ضغط من أجل تصويب السياسات العامة

تقوية اجملتمع املدين وإغناء مؤسساته وتعبئة طاقاته، ويف نفس الوقت تقوية الدولة الناظمة  -  
ة لقواه، وردم اهلوة بني اجملتمع والدولة حبيث تكون الدولة يف لعالقات اجملتمع املدين واملوازن

  . خدمة اجملتمع واجملتمع مكمل للدولة
  .التوجه حنو تدبري مصادر التمويل الذايت لتوفري أكرب قدر من االستقاللية -  
ة تطوير مفاهيم وأداء منظمات اجملتمع املدين ملمارسة مشاركة متكافئة ومتفاعلة مع احلكوم -  
   ).تطبيق توصيات قمم األمم املتحدة(
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وضع اآللية التنظيمية على خمتلف املستويات ملشاركة اجملتمع املدين يف بلورة اخلطط وكيفية  -  
   .)املسامهة يف صنع وتنفيذ ومراقبة السياسات العامة(وضعها حيز التنفيذ 

من شأنه أن يربط بني تنطلق من مفهوم التمكني ووضع مواطن منتج اليت لية تبين اآل -  
منظمات اجملتمع املدين والدولة والسياسات العامة مما يستدعي القيام بعقد مؤمترات وتطوير 
مفهوم للشراكة بني منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والدولة يف جلان مشتركة لبحث 

سات العامة ومن املهم يف هذا السياق التخطيط آلليات تربط بني صانعي السيا. املشاريع
واجملتمع املدين كاللجان اليت تربط مباشرة بعملية صنع التشريعات يف الربملان واملشاركة هنا من 

  .جانب اجملتمع املدين سوف تكفل أعلى درجات اإللتزام بالقضايا الوطنية
  توصيات حول تفعيل منظمات اجملتمع املدين اجلزائري يف رسم السياسات العامة - 4
  زيز قدرات مؤسسات اجملتمع املدينيف جمال تع*  
ضمان إستقاللية هذه املؤسسات وحريتها الكاملة يف ممارسة عملها وترقية أداءها على أساس  -

  .تكامل األهداف املشتركة
بإقامة عالقة عضوية منظمة بينها وتعزيز  اجلزائريأمهية التنسيق بني مؤسسات اجملتمع املدين  -

ة والشبكات العربية الفعالة يف خمتلف اجملاالت، وذلك بتنسيق التعاون بني الشبكات الوطني
إستراتيجياهتا وتعزيز فاعليتها وخلق نوع من التراكم النوعي ألنشطتها املختلفة وتكوين بنك 

  .للمعلومات فيما بينها وحتريك آلياهتا لتحقيق أهدافها يف دعم الدميقراطية والتنمية
دين وتعزيز هياكل احلوار ووسائل اإلعالم والتفاعل فيما إحترام تنوع مؤسسات اجملتمع امل -

  .بينها لتبادل املعارف واخلربات وتعزيز روح التضامن
تبين الرؤية النقدية يف اجملتمع سواء احلقوق املدنية السياسية أو احلقوق اإلقتصادية  -

  .واإلجتماعية والثقافية
على مستوى اجملتمع والدولة ينبغي مقابلته  ، فاإلخالل هبااطيةنشر وتعميق املمارسة الدميقر -

  .بوجود منظمات جمتمع مدين تعمل بفاعلية لتعميق املشاركة السياسية داخل اجملتمع
مدى إحترام املنظمات للممارسة األخالقية اليت تؤكد على الشفافية يف مواجهة الدولة  -

  .ةواجملتمع وإعتماد احلوار واحملاسبة العامة واإللتزام بالشرعي
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تطوير مصادر التمويل املادي مع الوضع يف اإلعتبار ما حتتاجه منظمات اجملتمع املدين من  -
جتماعي الذي يقدر أمهية دعم مثل ذلك النشاط دون وضع قيود تكلفة، وأمهية خلق الوعي اال

  .على حرية الفكر والعمل وهو ما يدعم إستقاللية اجملتمع املدين
  :ولة ومؤسسات اجملتمع املدينيف جمال العالقة بني الد*  
إزالة العقبات اليت تعترض تطور ومنو مؤسسات اجملتمع املدين ويف مقدمتها التشريعات  -

والقوانني املقيدة للحريات واملعوقة لتأسيس منظمات اجملتمع املدين، وإطالق سراح مجيع سجناء 
  .سياسيني والنقابينيالرأي ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من النشطاء ال

كفالة اآلليات الالزمة إلشراك مؤسسات اجملتمع املدين يف عملية صنع القرار وتطوير جماالت  -
  .التعاون بينها وبني مؤسسات الدولة على املستوى الوطين

إدراج مادة أو أكثر داخل القانون حتدد العالقة بني اجملتمع املدين والدولة ويسمح بإشراك  -  
  .اجملتمع املدين ذات العالقة بإبداء الرأي واالقتراح واملناقشةمؤسسات 

تشكيل قوة ضغط عرب حضور ممثلني من اجملتمع املدين داخل اجملالس الربملانية لإلطالع على  -
  .كل ما جيري ويتخذ من قرارات واملشاركة فيها

  .إىل مبدأ املبادرة املنهجية" ردود األفعال"اإلنتقال من مبدأ  -
خنراط يف حوار جاد وتبين سياسات مناسبة يتم إشراك مؤسسات اجملتمع املدين فيها وذلك اإل -

  .حول القضايا اليت تؤثر يف اجملتمع
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   خالصات واستنتاجات
قصدت الصفحات السابقة تقدمي مناقشة عامة حول تقييم االجتاهـات العامـة ألدوار           

يف ضوء جمموعة من املؤشرات اليت نعتقد أهنا مهمة وأساسية منظمات اجملتمع املدين وكان ذلك 
لتقييم الدور يف السياق التنموي لبلد كاجلزائر، ومن مث تعرضنا إىل الصريورة التارخيية لتشـكل  
اجملتمع املدين يف اجلزائر مث انتقلنا إىل اختبار األدوار اليت يلعبها اجملتمع املدين يف الواقع ومـدى  

قتصادي، وفرقنا يف هذا السياق بني جتماعي والثقايف وااليق التغيري السياسي واالمسامهته يف حتق
العمل الرعائي اخلدمي وهو مهم وبني التوجه التنموي الشامل الذي يأخذ يف اعتباره التحديات 
األساسية اليت تواجه اجملتمع املدين، وأخريا طرحنا تطلعنا إىل املستقبل وآمالنا يف أن نصـل إىل  

يق فعالية أكثر وكفاءة أكرب ألدوار اجملتمع املدين يف اجلزائر، وذلك من خالل إسـتراتيجية  حتق
شاملة واضحة حيتل فيها اجملتمع املدين الدور املتكامل موقعا متقدما، وإىل جانبه رؤيـة لبنـاء   

  .ودجمها مبوجهات مواثيق الشرف األخالقية تالقدرا
ن انبثاق مفهوم اجملتمع املدين يف اجلزائر ال ميكن فصله كما تبني من خالل هذا الفصل أ        

جتماعية اليت عرفتها اجلزائر، ولكن بقيت سيطرة الدولـة علـى   عن التحوالت السياسية واال
مؤسسات اجملتمع املدين حتول دون بروز جمتمع دميقراطي يكرس قيم املواطنة واحلرية واملساواة 

ولة والنظام السياسي أفضى إىل ظهور جمتمع مدين مقيد جتماعي، كما أن سيطرة الدوالعدل اال
وتوفر جماالت لنشاط طقوسي وممارسة احتفالية وخنبوية باألساس تستعملها الدولـة والنخبـة   

جتماعية املبدعة واخلالقة، ألن احلاكمة وذلك من شأنه أن يفوت الفرصة على انبثاق الفاعلية اال
ليل على حترر اجملتمع وتقدمه ودليل على وجـود سـلطة   استقاللية اجملتمع املدين ومؤسساته د

موازية لسلطة الدولة من شأهنا أن تراقب احنرافات املمارسة السلطوية ألن اجملتمـع املـدين يف   
اجلزائر مل تكن له وظيفة دفاعية بقدر ما كان من صنع النظام السياسي يتكئ عليه ويستعمله يف 

  . أوقات الشدة
مؤسسات اجملتمع املدين يف اجلزائر تسـهم يف تعميـق مسـار التحـول     فاملفترض أن         

الدميقراطي من جهة واملشاركة يف السياسات العامة وقضايا التنمية من جهة أخرى،ويف هـذا  
يف اإلصـالح  » تسـهم «الصدد حنن منيل إىل اعتبار مؤسسات اجملتمع املدين اجلزائري قـوى  

الـدور  «خالت مؤسسات اجملتمع املدين تقع يف إطـار  التدرجيي البطيء وليس التغيري، وأن تد
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أي ردود أفعال إزاء املشكالت، وليست أدواراً ريادية قائدة، وأميل أيضاً إىل رؤيـة  » اإلحلاقي
جتماعي والسياسي للمـواطن يف  والدمج اال» التمكني«ابتعاد أغلب هذه املؤسسات عن توفري 

و مبثابة مالحظ أثر من كونـه منفـذ ومسـري    اجملتمع، فأغلبها يقوم بدور رعائي وخدمي وه
  .للسياسات العامة

اليت متنعها مـن لعـب دور    ت اجملتمع املدينأمام مؤسساكما مت معاجلة أهم املعوقات         
وتتعلق هذه املعوقات باختالف األجنـدات  سياسي فاعل ومؤثر يف قرارات النظام السياسي، 

اإلعاقات املستمرة والقيود املفروضة من جانب النظـام  ة ونتيجة تدخل القوى اخلارجية واملمول
اجملتمع املدين ذاته مثل غياب اهلدف الذي تتعلق مبؤسسات  فضال عن عوائق داخلية، السياسي

قيم احلريات واحلوار وعـدم   بوغيا اجملتمع املدين يف اجلزائر يفرض نفسه على كافة مؤسسات
يف ى فإن النظـام السياسـي يتـدخل    جهة أخر ومن .هبذا العمل  كفاءة األشخاص القائمني

وإحلاق خطاهبا خبطابـه   اابتالعه اوإمنمؤسسات اجملتمع املدين ليس هبدف السيطرة عليها فقط 
إهنا تنجرف بطريقة أو بأخرى وراء   احبكم تركيبته اجلزائرورمبا جتد مؤسسات اجملتمع ملدين يف 

أو جمرد كسب ود احلكومة من جهـة   من جهة اخلطاب السياسي للحكومة حبكم عدم الوعي
جانب مؤسسات اجملتمع املدين نفسها متنعهـا   ومن جهة أخرية هناك بعض املعوقات من، ثانية

 مقتصـرة واليت تبدو حىت اآلن  املدينالفلسفة احلاكمة للعمل من القيام بدور سياسي مؤثر مثل 
ريـات داخـل بعـض    اخلريي واخلدمي فقط فضال عن أوضاع احل رإىل حد كبري على الدو

على أعضائها أنفسـهم وتكبيـل    الدميقراطيإعاقة للتعبري  تشهد مؤسسات اجملتمع املدين واليت
  . حركتهم الذاتية

يات مؤسساته وحتليل اإلطـار السياسـي   ووأولاجلزائري إن دراسة واقع اجملتمع املدين         
 ،القتها بالنظام السياسـي ورصد عه املؤسسات جتماعي الذي حيكم عمل هذالقتصادي واواال

: انطالق العمل املدين يف اجلزائر من جديد ومنها كل ذلك البد وأن يساهم يف حتديد مقومات
فضال ء املؤسسات وتنمية احلوار والتعاون يف اجملتمع املدين،العمل على ترسيخ وتطوير ثقافة بنا

أن يتسـع   تمع املدينوفعاليات جديدة تستطيع من خالهلا مؤسسات اجمل عن البحث عن أنشطة
من مؤسسات اجملتمع املدين العمل فإن املطلوب  ويف ضوء ذلك. ة سياسيانفوذها وتكون مؤثر
احلركة واالجتاه حنو وضع صيغة جديدة توفر املشاركة يف صنع السياسـات   على تطوير آليات
مـع األجهـزة   وهناك حاجة لتفعيل الوسائل اإلعالمية وإقامة عالقة دائمـة  . العامة وتنفيذها
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املصريية اليت تعىن هبموم فئة معينة وإمنا أيضا يف  لقضايااواحلكومية ليس فقط يف القضايا الفئوية 
 احتديا كبريدور اجملتمع املدين يواجه ف .اليت تعصف باجملتمعقتصادية ة واالجتماعياملشكالت اال

 قالوقت السابه يف جتماعي الذي نشأت يف ظله مؤسساتقتصادي واإلخصوصا وأن اإلطار اإل
اإلصالح لن  نفإ حباإلصالنه إذا كانت هناك مئات املطالب املتعلقة أخيتلف عن الواقع الراهن و

جتماعيـة  واإل ةاألوضاع اإلقتصاديحيدث وحده دون أن يكون للمجتمع املدين دور يف حتسني 
متـر هبـا   ليت يف ظل الظروف اجتماعية وواالقتصادية واألخالقية وخاصة يف ظل املشاكل اال

  .مبستوى املهام اليت تنتظرها اجلزائري اجملتمع املدينتطلب أن تكون مؤسسات ت اجلزائر واليت
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الذي ) الدور(إىل فهم وحتليل العالقة لقد سعت هذه الدراسة من خالل خمتلف مراحلها         
 يف اجلزائر، السياسات العامة على عملية صنع وتنفيذ وتقييم تأثريه درجةاجملتمع املدين و يلعبه

واليت انطلقنا فيها من خالل التحديد املفاهيمي للمجتمع املدين والسياسات العامة، مث التطرق 
 اجملتمع املدين يف السياسات العامة من خالل صنعها مشاركةإىل جوهر املوضوع وحتليل 

   .مث دراسة واقع مشاركة اجملتمع املدين اجلزائري يف السياسات العامة للبالدوتنفيذها وتقييمها، 
 إىل باألساس أشارت النتائج من مجلة إىل والربط التحليل خالل من توصلت ولقد        

 عن الباحث يعجز حيث العام، مبفهومها والبيئة العامة السياسة بني عالقة انعدام أي وأ ابيغ
 األمر العامة وهذا السياسة يف صناعة اجملتمع املدين دور إىل يشري أو عملي قانوين إطار أي أجياد
 واإلهتمام واالستجابة التركيز غياب أي ومجهورها، السياسة صانع بني العالقة إنتفاء يؤكد

 الضرورة إىلب تؤدي العالقة هاته العامة، للسياسة األساسي املغذي تعد اليت اجملتمعية للمطالب
الذي  األمر الدولة وتأييد السياسة شرعية ضعف من يزيد مما واملواطن، الدولة بني هوة وجود
 يف رمسية غري مشاركة غياب يف تتمثل مثبتة حقيقة تعكس أوىل نتيجة إىل بالضرورة يوصلنا

 نم نوعا ولّد مما الدولة، مؤسسات بعض قبل من شكلية مشاركة وجود مع السياسة العامة
 وجود بسبب للسياسات وتنفيذها وتقييمها صناعتها يف الدولة وأسََّس الحتكار املركزية
فالتحول الدميقراطي يف اجلزائر مل يكن وليد خيار حر من الفواعل  .واجملتمع البيئة على انغالق

املتحكمة يف السلطة بل كان جمرد استجابة جملموعة من الضغوط لذا مل حيدث تغيري فعلي 
ار املنوطة مبنظمات اجملتمع املدين خصوصا فيما يتعلق بصنع وتنفيذ السياسات العامة، لألدو

فالتعددية شكلية تكرس دميقراطية صورية، ويف هذا . وهذا ما انعكس على دورها وفاعليتها
الصدد يؤكد حممد امليلي على أن اجلهات اليت حركت الدميقراطية يف اجلزائر تقصد التحكم يف 

 تستمر يف احلكم بعدما تكون قد اكتسبت شرعية جديدة جتعلها مقبولة من تنفيذها حىت
الشعب، وهذا إن دل على شئ فإمنا يدل على حمدودية بل وانعدام الثقافة الدميقراطية واإلرادة 

حيث   - سواء اليت هي يف قلب احلكم أو يف املعارضة  - السياسية جملموع الطبقة السياسية 
إىل إحياء التنظيمات املدنية موفرة هلا املال واإلطار القانوين لتشتغل  سارعت النخبة احلاكمة

ضمن رؤى نظامية معينة، مما شكل جمتمعا مدنيا نظاميا بعيدا عن صنع القرارات وتنفيذها 
  .مكتفيا باملالحظة وبعيدا عن التخطيط والتسيري للسياسات العامة يف البالد

يف السياسة العامة واحتكارها من قبل  دينتمع املالحظ أن غياب مشاركة اجملوامل        
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السلطات العامة واملؤسسات الرمسية ال يشمل مرحلة دون أخرى بل يتعداه إىل كل مراحل 
ية الصنع فإنه فإذا كان الدور حمدود يف عمل ،الصنع والتنفيذ والتقومي عمليات إعدادها من خالل

فأثناء عملية الصنع  مي حبيث ال ميكننا مالحظته،يف عملييت التنفيذ والتقومنعدم وغري موجود 
نالحظ غياب تنظيمات اجملتمع املدين عن جلسات التشاور مع اهليئات املعنية هبذه العملية 
وبالتايل فهي ال تستطيع تقدمي مقترحاهتا حول السياسات، أما أثناء عملية التنفيذ فنجدها بعيدة 

ما بالك بتنفيذها، وفيما خيص عملية التقومي فنجد كل البعد عن متابعة ومراقبة السياسات ف
وانعدام التأثري يف عملييت التنفيذ حمدودية التأثري أيضا نتيجة لغياب آليات املساءلة والشفافية، 

والتقومي ال يشمل تنظيمات اجملتمع املدين فحسب بل ينطبق حىت على املؤسسات الرمسية املعنية 
الذي ميلك نظرياً آليات رقابة كثرية على أعمال احلكومة  بذلك ونقصد هنا مؤسسة الربملان

لكن فعليا غري موجودة لعدم قدرته على استخدام هاته اآلليات املمنوحة له السيما تلك اليت 
  .يترتب عنها املسؤولية السياسية للحكومة

  :هذه الدراسة ما يليإليها أهم النتائج اليت توصلت  نوم
سهل عملية ال تاليت شهدهتا اجلزائر  احملدودة واملقننة إن هذا النوع من اإلصالحات •

تأكيد الدور الفعال للمجتمع املدين، ففي الغالب يتسم موقف الدولة إزاء مؤسسات 
فالدولة تسمح قانونا بالتنظيمات املدنية رمبا ، اجملتمع املدين إما بالتردد وإما بعدم الثقة

لكنها يف الوقت نفسه تضع من القيود اعترافا منها بقيمة إحياء هذه املؤسسات، و
  . القانونية واإلدارية ما جيعل هلا اليد الطوىل يف مراقبة هذه املؤسسات واجلمعيات

تسيري النظام السياسي وثقافته التارخيية الرافضة ملبدأ استقاللية الفرد  تخصوصيا •
الن عن واملؤسسات على غرار مؤسسات اجملتمع املدين حديثة النشأة حىت بعد اإلع

التعددية وانطالق اإلصالحات فالنقابات واجلمعيات الزال التضييق عليها، وهشاشة 
 –املوقع القانوين مها السائدين بصددها يف غياب شبه كلي لتصور تدخل املواطن 

  .الفرد
نوعية النظام السياسي وطريقة تسيريه وخنبه الرافضة ملبدأ املبادرة السياسية ونقص  •

ين منها مما جيعله يعتمد سياسة االنتظار الطويل بل والتسويف وما ميكن الشرعية اليت يعا
تسميته بالتسيري عن طريق األزمات، أي عدم التدخل عندما يكون اإلصالح ممكنا 
وتنظيم مشاركة املواطن واجملتمع املدين لترك األمور على حاهلا مما يسهل عملية التدخل 
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  .ية على القائمني هبااألحادي اليت تصبح من دون تبعات سياس
تسيري النظام السياسي وثقافته التارخيية الرافضة ملبدأ استقاللية الفرد  تخصوصيا •

واملؤسسات على غرار مؤسسات اجملتمع املدين حديثة النشأة حىت بعد اإلعالن عن 
 متواصال فالنقابات واجلمعيات الزال التضييق عليها ،التعددية وانطالق اإلصالحات

  .الفرد –غياب شبه كلي لتصور تدخل املواطن  قائمة مع وقع القانوينوهشاشة امل
 صقننوعية النظام السياسي وطريقة تسيريه وخنبه الرافضة ملبدأ املبادرة السياسية و •

الشرعية اليت يعاين منها مما جيعله يعتمد سياسة االنتظار الطويل بل والتسويف وما ميكن 
، أي عدم التدخل عندما يكون اإلصالح ممكنا تسميته بالتسيري عن طريق األزمات

وتنظيم مشاركة املواطن واجملتمع املدين لترك األمور على حاهلا مما يسهل عملية التدخل 
  .على القائمني هبا األحادي اليت تصبح من دون تبعات سياسية

 لاالرتباط الواضح بني األزمة االقتصادية واالجتماعية واألزمة السياسية األمنية بك •
جواً مساعداً على طرح قضايا اجملتمع وانشغاالته وحتديد تداعياهتا املعروفة مما مل يكون 

  .األدوار املنوطة باملواطن الفرد أو مؤسسات اجملتمع املدين املعربة عنه
سيطرة ثقافة سياسية شعبية متعودة على دور الدولة التوزيعي واخلدمايت رأت يف  •

ها التارخيية ووقفت يف الكثري من املرات موقف اإلصالحات هتديدا هلا وملصاحل
  .التشكيك فيها

ظهور اإلصالحات يف أعني الرأي العام الوطين وكأهنا اشتراطات دولية  ذلك ضف إىل       
  .ونوع من أنواع التدخل املفروض من قوى ومصاحل دولية خارجية

أن يكون للدولة أو  ىل جانبفاعل إإن الدساتري اجلزائرية مجيعها مل تعترب اجملتمع املدين  •
وهذا عكس ما جنده . ، وإمنا حتاول أن تضفي عليه صبغة التابع واخلادمسياساهتامعارضا 

يف اجملتمعات الغربية اليت متنح اجملتمع املدين وظيفة أساسية يف احلياة العامة وخاصة احلياة 
معارضا هلا عندما السياسية، إذ ميكن أن يكون موازيا ومتوازنا مع الدولة وأن يكون 

  .، كما ميكن أن يكون مساندا هلاكتستدعي الضرورة لذل
قد بدأ خيوض عددا من التجارب اليت  اجلزائريتضح مما سبق عرضه أن اجملتمع املدين ا وقد        

قد تؤهله للقيام بأدوار متقدمة يف جمال التمسك باإلصالح والدميقراطية، لكن الضعف البنيوي 
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عليه نورد يف هناية  بناًءوال يزال حيول دون حتقيق ذلك،  ه نتيجة عوامل متداخلةي يعاين منالذ
تمع املدين يف تفعيل دور منظمات اجمل من االقتراحات اليت قد تساعد علىجمموعة  هذه الدراسة

ليس يف مرحلة واحدة فحسب ولكن يف مجيع مراحلها من صنع  العامة يف اجلزائر السياسة
   : آليات التفعيل نلخصها جمتمعة على النحو التايل نظرا لتداخلوتنفيذ وتقومي، و

  :مأسسة مشاركة اجملتمع املدين من خالل األطر التالية ىالعمل عل *
عامة من خالل إشراكها تطوير التشريعات اليت تتيح ملشاركة أكرب يف السياسات ال -     

مما يعزز دورها خاصة  يعيةوإتاحة االستماع إليها من قبل السلطة التشر بشكل مؤسسي
  .الصنعيف عملية 

  .تعديل خطة لتطوير قطاع اجملتمع املدين تربز الدور الفاعل له يف إطار السياسات العامة -     
   مما تطوير منوذج شراكة أو إقامة مشروع ريادي بني مؤسسات اجملتمع املدين واحلكومة -     

  . يذيؤدي لتقوية دورها خصوصا يف عملية التنف
إنشاء صندوق متويل على شكل وقفية لتمويل نشاطات اجملتمع املدين ضمن أسس  -         

  .ومعايري معينة
تكثيف العمل اجلماعي حيث ال يزال النشاط الفردي أو اخلاص يشكل الصيغة السائدة داخل  *

لية وقد حتول ذلك إىل عامل من عوامل الضعف الذايت فعم ،الفضاء اجلمعوي يف اجلزائر
كما أن حماوالت بناء شبكات ال تزال  حمدودة وحمصورة يف نطاق ضيق جدا التشبيك بقيت

وهو ما يتطلب  أرض الواقع،تواجهها صعوبات كثرية مما حال دون أن حتقق نتائج فعلية على 
دراسة األسباب اليت تكمن وراء فشل أو تعثر جتارب التشبيك، والتشجيع على بناء مزيد من 

 . جتماعية الفعليةيت تتمتع بتمثيل حقيقي لقدر أوسع من املنظمات والقوى اإلالشبكات ال
على هتمام اجلدي باملسائل التقنية اخلاصة بالتحول الدميقراطي وهو جمال ال يزال جديدا اإل *

ويتعلق بتوفري األدوات واملعلومات واخلربات اليت حتتاجها  منظمات اجملتمع املدين يف اجلزائر،
مثل تقنيات التفاوض وكيفية إدارة اخلالفات أو حل الرتاعات اجلزائري جملتمع املدين منظمات ا

  . وحتقيق الوفاق
بذل مزيد من اجلهود من أجل إصالح أوضاع منظمات اجملتمع املدين حىت تكون أكثر  *

 إذ ال ميكن للمنظمات املشوهة أو املريضة أن ،املدينشفافية والتزاما بضوابط وقواعد العمل 
  .واملشاركة يف صناعة القرارات املصرييةتكون أدوات ناجعة إلجناز مهمة اإلصالح 
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املتعلق  1990ديسمرب  4املوافق  1411املؤرخ يف مجادى األول عام  31-90قانون رقم  
  .باجلمعيات

  إن رئيس اجلمهورية     
 117و  115و  113و  53و  40و  39و  32بناء على الدستور، ال سيما املواد  -

  منه،
يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66ومبقتضى األمر رقم  -

 واملتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم، 1966
سبتمرب سنة  26املوافق  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  58-75ومبقتضى األمر رقم  -

 املعدل واملتمم،واملتضمن القانون املدين،  1975
يوليو  21املوافق  1407ذي القعدة عام  25املؤرخ يف  15-87ومبقتضى القانون رقم  -

 واملتعلق باجلمعيات، 1987سنة 
يوليو سنة  5املوافق  1409ذي احلجة عام  2املؤرخ يف  11-89ومبقتضى القانون رقم  -

 واملتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي، 1989
إبريل سنة  7املوافق  1410رمضان عام  12املؤرخ يف  08-90رقم ومبقتضى القانون  -

 واملتعلق بالبلدية، 1990
إبريل سنة  7املوافق  1410رمضان عام  12املؤرخ يف  09-90ومبقتضى القانون رقم  -

 املتعلق بالوالية، 1990
  وبناء على ما أقره اجمللس الشعيب الوطين، -

  :يصدر القانون التايل نصه
  " ةــكام عامــأح"  الباب األول

  .حيدد هذا القانون كيفيات تكوين اجلمعيات وتنظيمها وعملها: املادة األوىل   
متثل اجلمعية اتفاقية ختضع للقوانني املعمول هبا وجيتمع يف إطارها أشخاص طبيعيون : 2املادة    

  .أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غري مربح
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ووسائلهم ملدة حمددة أو غري حمددة من أجل ترقية كما يشتركون يف تسخري معارفهم 
األنشطة ذات الطابع املهين واالجتماعي والعلمي والديين والتربوي والثقايف والرياضي على 

  .اخلصوص
  .جيب أن حيدد هدف اجلمعية بدقة وأن تكون تسميتها مطابقة له

  .القانون مجعياتتعترب احتادات اجلمعيات واحتادياهتا يف مفهوم هذا : 3املادة    
  " تأسيس اجلمعيات وتنظيمها وعملها"  الباب الثاين

  " تأسيس اجلمعيات" الفصل األول 
ميكن مجيع األشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسريوا مجعية مع مراعاة : 4املادة    

  :من هذا القانون إذا توفرت فيهم الشروط اآلتية) 5(أحكام املادة 
  هم جزائرية،أن تكون جنسيت -
 أن يكونوا متمتعني حبقوقهم املدنية والسياسية، -
 .أن ال يكونوا قد سبق هلم سلوك خمالف ملصاحل كفاح التحرير الوطين -

  :تعد اجلمعية باطلة بقوة القانون يف احلالتني اآلتيتني: 5املادة    
داب العامة إذا كان هدف تأسيسها خيالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام أو اآل -

  .أو القوانني والتنظيمات املعمول هبا
 .من هذا القانون) 4(إذا مل تتوفر يف األعضاء املؤسسني الشروط احملددة يف املادة  -

 15جتمع . تتكون اجملمعية حبرية وإرادة أعضائها املؤسسني إثر مجعية عامة تأسيسية: 6املادة    
  .األساسي وتعني مسؤويل هيئاهتا القياديةعضوا مؤسسا على األقل وتصادق على القانون 

  :تؤسس اجلمعية قانونا بعد اإلجراءات التالية: 7املادة    
من هذا 10إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية املختصة املذكورة يف املادة  -

  .القانون
) 60(تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية املختصة خالل ستني  -

 .على األكثر من يوم إيداع امللف وبعد دراسة مطابقة ألحكام هذا القانون يوما
القيام بشكليات اإلشهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية إعالمية واحدة على األقل  -

 .ذات توزيع وطين
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ختطر السلطة املختصة الغرفة اإلدارية يف اجمللس القضائي املختص إقليميا خالل : 8املادة    
أعاله إذا رأت أن  7أيام على األكثر قبل انقضاء األجل املنصوص عليه يف املادة ) 8(ة مثاني

تكوين اجلمعية خيالف أحكام هذا القانون وعلى الغرفة اإلدارية أن تفصل يف ذلك خالل 
  .يوما املوالية لإلخطار) 30(الثالثني 

ونا بعد انقضاء األجل املقرر وإذا مل ختطر اجلهة القضائية املذكورة عدت اجلمعية مكونة قان 
  .لتسليم وصل التسجيل

من هذا القانون مبلف يشتمل على ما  7يرفق تصريح التأسيس املذكور يف املادة  :9املادة    
  :يأيت

قائمة بأمساء األعضاء املؤسسني وأعضاء اهليئات القيادية وتوقيعاهتم وحاالهتم املدنية  -
  ووظائفهم وعناوين مساكنهم،

 ابقتان لألصل من القانون األساسي،نسختان مط -
 .حمضر اجلمعية العامة التأسيسية -

يبادر أعضاء اهليئة القيادية املؤسسون بإيداع تصريح تأسيس اجلمعية لدى  :10املادة    
  :السلطات املختصة التالية

وايل والية املقر للجمعيات اليت يهم جماهلا اإلقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات يف  -
  .ية الواحدةالوال

  .وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو املشتركة بني الواليات -
  " احلقوق والواجبات" الفصل الثاين     
تتميز اجلمعيات هبدفها وتسميتها وعملها عن أية مجعية ذات طابع سياسي وال : 11املادة    

هيكلية، كما ال ميكنها أن تتلقى منها  ميكنها أن تكون هلا أية عالقة هبا سواء أكانت تنظيمية أم
  .إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها وال جيوز هلا أيضا أن تساهم يف متويلها

ميارس أعضاء اجلمعية حقوقهم وخيضعون للواجبات املنصوص عليها يف التشريع : 12املادة    
  .املعمول به ويف حدود القانون األساسي

عضو يف إحدى اجلمعيات أن يشارك يف هيئاهتا القيادية ضمن قانوهنا  حيق ألي: 13املادة    
  .األساسي وأحكام هذا القانون
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تنتخب اهليئات القيادية اجلمعية وجيدد انتخاهبا وفق املبادئ الدميقراطية وحسب  :14املادة    
  .اآلجال احملددة يف القانون األساسي

 تمن التدخل يف عمل اجلمعية ما عدا احلاالمينع أي شخص معنوي أو طبيعي : 15املادة    
  .املنصوص عليها صراحة يف القانون

 7تكتسب اجلمعية الشخصية املعنوية واألهلية املدنية مبجرد تأسيسها طبقا للمادة : 16املادة    
  :من هذا القانون وميكنها حينئذ أن تقوم مبا يأيت

ملختصة حقوق الطرف املدين بسبب أن متثل أمام القضاء ومتارس خصوصا أمام احملاكم ا -
  .وقائع هلا عالقة هبدف اجلمعية وتلحق ضررا مبصاحل أعضائها الفردية أو اجلماعية

 .متثيل اجلمعية لدى السلطات العمومية -
 .تربم العقود واالتفاقات اليت هلا عالقة هبدفها -
ما ينص عليها تقتين األمالك العقارية أو املنقولة جمانا أو مبقابل ملمارسة أنشطتها ك -

 .قانوهنا األساسي
جيب على اجلمعيات أن تعلم السلطة العمومية املختصة املنصوص عليها يف املادة : 17 املادة   
من هذا القانون بكل التعديالت اليت تدخل على قانوهنا األساسي، ومجيع التغريات اليت  10

  .للقرارات اليت تتخذ يف هذا الشأن يوما املوالية) 30(تطرأ على هيئاهتا القيادية خالل ثالثني 
وال حيتج على الغري هبذه التعديالت والتغريات إال ابتداء من تاريخ نشرها يف جريدة يومية   

  .إعالمية واحدة على األقل ذات توزيع وطين
جيب على اجلمعيات تقدمي كل املعلومات املتعلقة بعدد املنخرطني فيها وكذا : 18املادة    

ا ووضعها املايل بصفة منتظمة إىل السلطة العمومية املختصة وفقا للكيفيات اليت مصادر أمواهل
  .حيددها التنظيم

ميكن اجلمعية أن تصدر وتوزع يف إطار التشريع املعمول به نشريات وجمالت : 19املادة    
  .ووثائق إعالمية وكراسات هلا عالقة هبدفها

  .بية مع احترام القوانني املعمول هباجيب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العر 
جيب على اجلمعية أن تكتتب تأمينا لضمان األخطار املالية املرتبطة مبسؤوليتها : 20املادة    

  .املدنية
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ميكن اجلمعيات ذات الطابع الوطين وحدها أن تنظم إىل مجعيات دولية تنشد : 21املادة    
  .ام األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبااألهداف نفسها أو األهداف املماثلة مع احتر

  .ال ميكن أن يتم هذا االنضمام إال بعد موافقة وزير الداخلية 
  " القوانني األساسية للجمعيات"  الفصل الثالث    
اجلمعية العامة هي اهليئة العليا يف اجلمعية وتتكون من مجيع األعضاء الذين تتوفر  :22املادة    

  .تصويت الواردة يف القانون األساسي للجمعيةفيهم شروط ال
  :جيب أن تستمل القوانني األساسية للجمعيات حتت طائلة البطالن على ما يأيت: 23املادة    

  هدف اجلمعية وتسميتها أو مقرها، -
 طريقة تنظيمها وجمال اختصاصها اإلقليمي، -
 حقوق أعضائها وواجباهتم وكذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى األمر، -
 ط انتساب األعضاء وانسحاهبم وشطبهم وإقصائهم وكيفيات ذلك،شرو -
 شروط حمتملة مرتبطة حبق تصويت األعضاء، -
 قواعد تعيني املندوبني جللسات اجلمعية العامة وكيفيات ذلك، -
 دور اجلمعية العامة واهليئات القيادية ومنط سريها، -
 ،طريقة تعيني اهليئات القيادية وجتديدها وحتديد مدة عضويتها -
 قواعد النصاب واألغلبية املطلوبة يف اختاذ قرارات اجلمعية العامة واهليئات القيادية، -
قواعد دراسة تقارير النشاط وإجرائها واملوافقة عليها ورقابتها وكذلك املوافقة على  -

 حسابات اجلمعية،
 القواعد واإلجراءات املتعلقة بتعديل القوانني األساسية، -
 .صة بأيلولة األمالك يف حالة حل اجلمعيةالقواعد واإلجراءات اخلا -

متنع اجلمعيات من إدخال أي متييز بني أعضائها يف قوانينها األساسية من شأنه أن : 24املادة    
  .ميس حبرياهتم األساسية كما متنع من ممارسة ذلك

 تكتسب صفة العضوية يف إحدى اجلمعيات بتوقيع املعين على وثيقة االخنراط: 25املادة    
  .وتسلمه بيانا من اجلمعية
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  "الك ـاملوارد واألم"  الفصل الرابع      
  :تتكون موارد اجلمعيات مما يأيت: 26املادة    

  اشتراكات أعضائها، -
 العائدات املرتبطة بأنشطتها،  -
 اهلبات والوصايا، -
 .اإلعانات احملتملة اليت قد تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية -

كن أن تكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم هذه مي: 27املادة    
  .العائدات يف حتقيق األهداف احملددة يف القانون األساسي والتشريع املعمول به

مينع على اجلمعيات قبول اهلبات والوصايا املثقلة بأعباء أو شروط إال إذا كانت : 28املادة    
مع األهداف املسطرة يف القوانني األساسية ومع أحكام هذا هذه األعباء أو الشروط ال تتعارض 

  .القانون
ال تقبل اهلبات والوصايا اآلتية من مجعيات أو هيئات أجنبية إال بعد أن توافق عليها السلطة   

العمومية املختصة اليت تتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع اهلدف املسطر يف القانون 
  ضغوط اليت قد تنجم عن ذلكاألساسي للجمعية ومن ال

ميكن أن تكون للجمعيات عائدات أخرى زيادة على املوارد املنصوص عليها يف : 29املادة    
من هذا القانون تأيت من مجع تربعات علنية مرخص هبا حسب الشروط واألشكال  25املادة 

للسلطة العمومية ويتعني عليها أن تصرح . املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول هبما
  .املختصة يف هناية مجع كل تربع حبصيلته

ميكن للجمعية اليت ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا أو ذا منفعة عمومية أن  :30املادة    
حتصل من الدولة أو الوالية أو البلدية على إعانات أو مساعدات مادية أو على مسامهات أخرى 

  .مقيدة بشروط أو غري مقيدة
وإذا كانت اإلعانات أو املساعدات أو املسامهات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها     

على انضمام اجلمعية املستفيدة إىل اتفاق يعد مسبقا ويبني بدقة برامج النشاط وكيفيات مراقبته 
  . طبقا للتشريع املعمول به
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ات يف أغراض أخرى تشكل استخدام اجلمعية لإلعالنات واملساعدات واملسامه :31املادة    
غري األغراض اليت حددهتا اإلدارة املاحنة خمالفة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تلك املخالفة ما مل 

  .ترخص بذلك السلطة املختصة
  " تعليق اجلمعية وحلها"  الباب الثالث

ميكن اجلهات القضائية املختصة أن تعلن تعليق نشاط اجلمعية ومجيـع التـدابري   : 32املادة    
حفظية اخلاصة بتسيري األمالك دون املساس بالقوانني والتنظيمات اجلاري هبا العمل بناء على الت

من هذا  33عريضة تقدمها السلطة العمومية املختصة حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة 
  .القانون

بصـرف   وتنتهي هذه التدابري بقوة القانون إذا رفضت اجلهة القضائية املعنية بتلك العريضـة   
  .النظر عن رأي طريق طعن آخر

  .ميكن أن يكون حل إحدى اجلمعيات إراديا أو معلنا بالطرق القضائية: 33املادة    
يعلن احلل اإلرادي أعضاء اجلمعية أو مندوبوهم املعنيون قانونا طبقا لألحكـام  : 34املادة    

  .الواردة يف القانون األساسي
بنشاط ذي فائدة عامة أو منفعة عموميـة، كـان يف وسـع     وإذا كانت اجلمعية املعنية مكلفة

السلطة العمومية املعلنة مسبقا أن تتخذ كل التدابري املالئمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان 
  . استمرارية النشاط املقصود

ميكن أن يطرأ حل اجلمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العموميـة أو   :35املادة    
ري إذا مارست اجلمعية أنشطة ختالف القوانني املعمول هبا أو تكـون غـري واردة يف   شكوى الغ

  .قانوهنا األساسي
ميكن أن تأمر احملكمة بناء على طلب النيابة العامة باختاذ تدابري حتفظية أو مبصادرة : 36املادة    

اردة يف التشريع أمالك اجلمعية اليت تتعرض للحل القضائي، دون املساس باألحكام األخرى الو
  .املعمول به

يترتب على احلل اإلرادي أو القضائي أيلولة األمالك املنقولة والعقارية طبقا ملـا  : 37املادة    
  .من هذا القانون 35جاء يف القانون األساسي مع مراعاة أحكام املادة 
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ك اجلمعية حـىت  غري أن ممارسة الطعن القانوين يف احلكم القضائي هبذا احلل توقف أيلولة أمال
  .يصدر احلكم القضائي النهائي

خالفا ألحكام هذا القانون حيدد تنظيم وسري اجلمعيات املؤهلة للعمل كـأعوان  : 38املادة    
للسلطات العمومية يف ميدان تنظيم اإلسعافات الشعبية وقت السلم أو احلـرب عـن طريـق    

  .التنظيم
  " ألجنبيةأحكام خاصة تتعلق باجلمعيات ا"  الباب الرابع

اجلمعية األجنبية يف مفهوم هذا القانون هي كل مجعية مهما يكـن شـكلها أو   : 39املادة    
هدفها يوجد مقرها يف اخلارج أو يكون مقرها داخل التراب الوطين ويسريها أجانب كليـا أو  

  .جزئيا
ة شـرط  حيدد هذا القانون شروط تكوين اجلمعيات األجنبية وعملها مع مراعـا : 40 املادة   

  .اجلنسية
  .وخيضع تكوين مجعية أجنبية العتماد وزير الداخلية مسبقا 

ال ميكن أن يؤسس مجعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها إال األشخاص الذين هم يف : 41 املادة   
  .وضعية قانونية إزاء التشريع املعمول به يف جمال إقامة األجانب يف اجلزائر

خلية أن يعلق مبقرر االعتماد الذي منح جلمعية أجنبية أو يسحبه ميكن لوزير الدا: 42 املادة   
منها دون املساس بتطبيق األحكام األخرى الواردة يف التشريع والتنظيم املعمول هبما إذا كانت 
هذه اجلمعية متارس أنشطة أخرى غري األنشطة اليت تضمنها قانوهنا األساسي أو كان نشاطها قد 

  :يتميس، أو ميس فعال ما يأ
  النظام التأسيس القائم، -
 سالمة التراب الوطين والوحدة الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية، -
 .النظام العام واآلداب العامة -

كما جيوز تعليق االعتماد أو سحبه إذا رفضت اجلمعية أن تقدم إىل السلطة املعنيـة الوثـائق    
  .رهتا وتسيريهاواملعلومات املطلوبة املتعلقة بأنشطتها ومتويلها وإدا
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تشترط موافقة السلطة العمومية املعنية مسبقا حتت طائلة تعليق االعتماد أو سحبه : 43 املادة   
على أي تعديل يف هدف اجلمعية أو قانوهنا األساسي يف موقع مقرها وعلى أي تغيري يف هيئات 

  .إدارهتا أو قيادهتا
مبجرد تبليغها تعليق االعتماد أو سـحبه   تتوقف اجلمعية األجنبية عن أي نشاط :44املادة    

  .وتعد منحلة إذا وقع سحب اعتمادها
  الباب اخلامس 
  أحكام جزائية

وبغرامة مالية تتـراوح بـني   ) 2(أشهر إىل سنتني ) 3(يعاقب باحلبس من ثالثة  :45املادة    
ية دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من يسري أو يدير مجع 100.000دج و  50.000

  .غري معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط يف إطارها أو يسهل اجتماع أعضائها
استعمال أمالك اجلمعية يف أغراض شخصية أو يف أغراض أخرى غـري واردة يف  : 46املادة    

  .قانوهنا األساسي خيانة لألمانة ويعاقب عليه وفقا ألحكام قانون العقوبات
دج كل من رفـض تقـدمي    5.000دج و  2.000وح بني يعاقب بغرامة تترا: 47املادة    

  . من هذا القانون 18املعلومات املنصوص عليها يف املادة 
  " أحكام ختامية "الباب السادس

ال يفرض على اجلمعيات املكونة قانونا حىت تاريخ نشر هذا القانون أي التـزام  : 48املادة    
يونيـو   30ق أحكام هذا القانون قبل تـاريخ  آخر ما عدا العمل جلعل قوانينها األساسية تطاب

1991.  
املؤرخ يف  15-87تلغي مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون السيما القانون رقم : 49املادة    
  .واملتعلق باجلمعيات 1987يوليو  21
  .ةينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبي: 50املادة    
  1990ديسمرب سنة  4املوافق  1411مجادى األول عام  17حرر باجلزائر يف     

  الشاذيل بن جديد                                                
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  :قائمة املراجــع

  القرآن الكرمي  
  .باللغة العربية: أوال  
  :الوثائق الرمسيــة  -أ   

املتعلق باجلمعيات ذات الطابع  11-89ة الشعبية، قانون اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي - 1
  .1989، جويلية 21السياسي، عدد

، الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 1996اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، دستور  - 2
 .1996ديسمرب  8املؤرخة يف  76

  ، 2004، برنامج احلكومة  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، رئاسة اجلمهورية - 3
املتعلق  04/12/1990الصادر يف  90/31قانون اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،  - 4

 .باجلمعيات

  :الكتب –ب     
دور القضاء اإلداري والدستوري يف إرساء مؤسسات اجملتمع . حممد ،إبراهيم خريي الوكيل -1

  .2007ي،دار الفكر اجلامع :اإلسكندرية. املدين
مركز دراسـات واستشـارات   : القاهرة . حتليل السياسات العامة. أبشر الطيب، حسن -2

  .اإلدارة العامة
  2000، الدار الثقافية للنشر: القاهرة  .الدولة العصرية دولة مؤسسات. أبشر الطيب، حسن - 3

ـ : القـاهرة . الشورى وأثرها يف الدميقراطية .عبد احلميد ،األنصاري -4        ر العـريب، دار الفك
1996.  

دار احلرية للطباعـة  : بغداد. ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية :الرأي العام. صادق ،األسود -5
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